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RESUMO 

A tese que ora se apresenta, cuja questão central nos remete para compreender qual a 

relação que existe entre as mudanças ocorridas no ensino de enfermagem em Portugal e 

os processos de (re)construção identitária dos professores de enfermagem, inscreve-se 

no âmbito das Ciências da Educação.  

Constituiu-se um quadro teórico para a compreensão do fenómeno, com o contributo de 

várias áreas do saber disciplinar tais como a Sociologia da Educação, a Formação de 

Adultos, a Sociologia das Profissões, a Sociologia das Organizações e, nesta, a 

Sociologia da Ação e, por fim a Enfermagem, nas quais se destacam os seguintes eixos 

conceptuais: a socialização na construção identitária; a identidade; a profissão docente; 

a Enfermagem e a Escola enquanto lugar de reconhecimento identitário. 

A estratégia geral desta investigação, no paradigma qualitativo de perfil naturalista, 

enquadra-se numa abordagem fenomenológica e num formato de estudo de caso, que 

passou pela articulação de dois estudos complementares: um primeiro de carácter 

extensivo, com vista à constituição do retrato social dos docentes de enfermagem, e um 

segundo de natureza biográfica, sustentado em catorze entrevistas semiestruturadas a 

uma amostra relevante dos professores do país. Para o tratamento dos dados socorremo-

nos da abordagem interpretativa com recurso à categorização e comparação constantes, 

privilegiando a narrativa biográfica na compreensão do sentido atribuído pelos sujeitos 

à experiência biográfica na construção de lógicas de ação. 

Os resultados obtidos permitiram apurar dos percursos biográficos, numa análise 

descritiva horizontal singular e, numa análise conceptual vertical, similitudes entre os 

itinerários hospitalar e docente e atipologias centradas na rutura total ou parcelar com 

aqueles percursos. Nos processos de (re)construção identitária dos professores, foram 

identificados três mundos socioprofissionais vividos - os missionários, os 

conservadores e os visionários - e três subsequentes formas identitárias tipo - a 

profissional, a didática e a académica - de viver a mudança. 

Palavras-chave: Professores de Enfermagem; mundos socioprofissionais; formas 

identitárias. 
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ABSTRACT 

The thesis herein presented, whose central question leads us to understand the relation 

between the changes that occurred within nursing education in Portugal and the 

processes of identity (re)construction of nursing teachers, falls within the scope of 

Educational Sciences.  

To better understand this phenomenon, a theoretical framework has been developed, 

with the contribution of various subjects of disciplinary knowledge such as Education 

Sociology, Adult Education, Sociology of Professions, Sociology of Organizations and, 

within it Action Sociology, and lastly, Nursing, in which the following conceptual axes 

are highlighted: socialization in identity construction; identity; the teaching profession; 

Nursing and School as a place of identity recognition. 

The main strategy of this investigation, in the qualitative paradigm of the naturalist 

profile, is a phenomenological approach and a case-study format, by linking two 

complementary studies: the first being of an extensive character, with the goal of the 

construction of a social portrait of nursing teachers, and the second being of a 

biographical nature, based on fourteen semi-structured interviews from a relevant 

sample of the country's teachers. For the data processing, an interpretative approach was 

used with constant categorization and comparison, elevating the biographical narrative 

in the comprehension of the meanings attributed by the individuals subjected to the 

biographical experience in the construction of action logics. 

From the obtained results it was possible to find, in a single descriptive horizontal 

analysis and in a vertical and conceptual analysis, similarities between the teaching and 

hospital itineraries, and differences focused on the total or partial rupture with those 

paths. In the processes of the teachers’ identity (re)construction, three socio-professional 

worlds were identified - the conservatives, the missionaries and the visionaries - and 

three underlying types of identity forms - the academic, the professional and the 

didactic - of going through the change.  

Keywords: nursing teachers; socio-professional worlds; identity forms. 
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RESUMÉ 

La présente thèse, qui porte essentiellement sur la relation entre le trajet évolutif de 

l'enseignement des soins de santé au Portugal et les processus de (re)construction 

identitaire des professeurs de soins de santé, s'inscrit dans le domaine des sciences de 

l’éducation.  

Pour comprendre ce phénomène, nous avons développé un cadre théorique, avec la 

contribution de plusieurs champs  de compétence, tels que la sociologie de l’éducation, 

la formation des adultes, la sociologie des professions, la sociologie des organisations et 

de l’action, et enfin les soins de santé, d’où se dégagent  les axes conceptuels suivants: 

la socialisation et la construction identitaire; l’identité; la profession d’enseignant; 

l’exercice des soins de santé et l’école en tant qu’espace de reconnaissance identitaire.   

La stratégie globale de cette investigation, dans le cadre du paradigme qualitatif du 

profil naturaliste, consiste à adopter une approche phénoménologique sous forme 

d'étude de cas, en reliant deux examens complémentaires : le premier, de nature globale, 

vise à la définition du portrait social des professeurs de soins de santé; le second, de 

nature biographique, repose sur quatorze interviews semi structurées d'un  échantillon 

important de professeurs exerçant dans le pays.  

Pour le traitement des données, nous avons suivi une interprétation selon une 

catégorisation et une comparaison systématiques, en privilégiant le récit biographique 

dans la compréhension du sens attribué par les individus à l’expérience biographique 

dans la définition des logiques d’action. 

Les résultats obtenus ont permis de tracer les parcours biographiques, dans le contexte 

d’une analyse descriptive horizontale particulière et d’une analyse conceptuelle 

verticale, d’établir des similitudes entre le parcours hospitalier et celui de 

l’enseignement et des différences axées sur la rupture totale ou partielle avec ces 

parcours. Dans les processus de (re)construction identitaire des professeurs, nous avons 

pu identifier trois univers socioprofessionnels – le conservateur, le missionnaire et le 

visionnaire – ainsi que trois formes identitaires sous-jacentes, à savoir: l’académique, la 

professionnelle et la didactique-  pendant le processus de changement.  

Mots-clé: professeurs de soins de santé, univers socio-professionnels, formes 

identitaires. 
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PARTE I – PROFESSORES DE ENFERMAGEM: UMA IDENTIDADE EM 

CONSTRUÇÃO 

 

0 – INTRODUÇÃO 

As grandes mudanças nas políticas educativas nacionais que ocorreram nas últimas 

décadas do século XX, nomeadamente, o crescimento da rede de escolas de 

enfermagem no país a partir dos anos 70, a passagem do ensino de enfermagem para o 

sistema educativo nacional na década de 80 e a reconfiguração daquela rede no início do 

século XXI com a consequente integração das escolas de enfermagem, concreta ou 

virtual, em estabelecimentos de ensino mais amplos, bem como a adaptação a um novo 

paradigma de ensino decorrente da Declaração de Bolonha, geraram enormes mudanças 

que conduziram a uma crise identitária no docente de enfermagem. Fruto daquelas 

circunstâncias, das quais derivaram novos formatos escolares - a escola de saúde - 

pulverizados por outras áreas do saber disciplinar, o docente vê-se obrigado a integrar 

nas formas clássicas de ensinar a profissão novas competências e saberes. De um ensino 

em alternância (Teoria/Prática) essencialmente similar ao nível das instituições – 

unanimemente designadas de Escolas Superiores de Enfermagem – e aproximado aos 

contextos reais da prática - principalmente contextos hospitalares -, os territórios 

académicos tornam-se agora espaço para novas configurações identitárias do docente de 

enfermagem em conjunto com os demais professores do ensino superior. Na atualidade, 

os territórios de ação docente consistem em estabelecimentos de ensino mais amplos ao 

nível do ensino superior politécnico: i) Institutos superiores politécnicos; ii) 

Universidades; e (iii) Escolas não integradas. Perante estas evidentes mudanças de 

cenários de ação educativa, como se apropriam os professores de novas formas 

identitárias? Que estratégias protagonizam para reduzir a diferença entre as identidades 

reais e herdadas e as identidades visadas ao longo do seu projeto socioprofissional? 

Como descrevem os seus percursos profissionais?  

O presente trabalho, centrado no processo de reconfiguração identitária daqueles 

docentes, constitui uma problemática a que a investigadora não é indiferente, dada a 

vivência, na primeira pessoa, do processo que investiga.  
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Corroboramos com Afonso ao considerar que “uma mobilização ativamente reflexiva 

da experiência pessoal e profissional do investigador, dos seus pressupostos, das suas 

atitudes e disposições, perante a investigação que se propõe realizar, explicita a 

especificidade do seu olhar de investigador, tornando-o mais transparente e 

autocrítico, clarificando as “relações de produção” do discurso científico na situação 

concreta em análise” (2005, p. 49). 

Ao longo do nosso percurso profissional, fomos tomando um rumo que, até aos dias de 

hoje, se caracteriza por uma incessante e crescente procura de realização profissional. 

Na escolha do curso - Curso Geral de Enfermagem, na época, ainda à margem do 

sistema educativo nacional - importava-nos apenas ser enfermeiro, uma opção assente, 

talvez, nalgum altruísmo que qualificava, então, a profissão. Na década de 80 

respeitamos a era hospitalocêntrica definida por Carapinheiro (1988), assim como as 

lógicas de mercado dominantes (Sarmento, 2000) e, após alguns anos em contexto 

hospitalar, sempre em cenários de urgência, somos confrontados com uma mudança de 

carreira. A opção por outra identidade profissional em 1990, por convite, como 

tradicionalmente acontecia nas escolas privadas marcadas por alguma endogamia, veio 

apaziguar a inquietude gerada pelo questionamento da profissão motivada, talvez, por 

uma certa crise de identidade. Nesse mesmo ano, o Curso Superior de Enfermagem 

integra o Sistema Educativo Nacional ao nível do Ensino Superior Politécnico e confere 

o grau académico de Bacharelato. Com uma experiência hospitalar de sete anos, seria na 

senda de alguma diversidade e questionamento da profissão, marcada pelos cuidados 

intensivos, que ocorreu a mudança de carreira, na qual se abriram novos horizontes na 

descoberta de uma saúde integrada. Nessa perspetiva escolhemos, numa aparente rutura 

com a prática, uma especialidade de Saúde Pública na qual temos investido desde então. 

No contexto escolar, fomos assistindo a várias estratégias de profissionalização da 

enfermagem: a criação do Regulamento do Exercício Profissional dos Enfermeiros 

(1996), a criação da Ordem dos Enfermeiros (1998) e o acesso ao grau de Licenciatura 

(1999), de Mestre (1991) e de Doutoramento em Enfermagem (2001), entre outras.  

No início da carreira docente, lecionámos apenas no primeiro ano do Curso Superior de 

Enfermagem. Na dualidade profissional que caracteriza a profissão docente (Mestrinho, 

2011), a experiência hospitalar é otimizada nos primeiros anos da docência, mas 

rapidamente se torna insuficiente.  
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Na atualidade, repartimos a atividade entre o primeiro e o quarto ano do Curso de 

Licenciatura em Enfermagem ao nível do primeiro ciclo e, no âmbito do segundo ciclo 

de estudos, no Curso de Mestrado de Natureza Profissional – Área de especialização em 

Enfermagem Comunitária. 

O nosso percurso tem sido marcado por repetidas incursões em outros cursos e anos 

curriculares que, na partilha e reflexão com os respetivos pares, em outras equipas 

pedagógicas, nos tem propiciado conhecer e perceber a escola como um todo, na sua 

necessária complexidade enquanto expressão de uma dinâmica própria, num contexto 

local. Noutra carreira experimentamos agora as necessidades de diversificação havida já 

alguma apropriação das práticas pedagógicas (Huberman, 1989, 1992). 

Todas as experiências de orientação de ensinos clínicos têm sido integradas. Daí se 

compreende a centralidade da formação em contexto de trabalho onde se 

interrelacionam vários intervenientes, dos quais se destacam, para além dos estudantes, 

principais atores do processo educativo, os enfermeiros orientadores de estágio. Neste 

domínio, o professor organiza a sua atividade como participante ativo nas estratégias de 

regulação do processo ensino/aprendizagem. Consciente de que cada estudante é autor e 

ator do seu processo biográfico, o professor é essencialmente um potencial gestor de 

projetos e percursos de formação/educação.  

A evolução crescente do ensino de Enfermagem que se tem feito sentir, bem como as 

exigências que essas constantes mudanças imprimem na carreira docente, fizeram 

reconhecer a necessidade de concretizar novas etapas académicas, primeiro com o 

Curso de Mestrado em Ciências da Educação - Área de Formação de Adultos e, na 

atualidade, uma vez vivenciada a redefinição da rede de escolas com a transmissão da 

Escola Superior de Enfermagem de São Vicente de Paulo (ESESVP) para a 

Universidade Católica Portuguesa (UCP), com o Curso de Doutoramento na mesma 

área. Nestes mecanismos entendemos a escola não apenas como um espaço enquanto 

lugar de interação, mas como um conjunto de pessoas que em relação profissional 

constante a constituem enquanto organização. Rapidamente se percebe que a formação é 

inevitável e parece funcionar como uma estratégia individual de adaptação à mudança 

na procura de novas formas identitárias. A formação dos professores não parece ser 

centrada na escola mas nos itinerários individuais dos professores naturalmente com 

repercussões coletivas. Na atualidade, volvidos 22 anos de experiência docente, o 
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questionamento (Huberman, 1989, 1992), após apropriação de alguma competência 

pedagógica, parece ser um modus vivendi. 

Já no espaço universitário, ainda que numa escola de natureza politécnica, assiste-se à 

adaptação dos cursos ao processo de Bolonha. Agora, a escola deixa de ter o cariz 

regional para estar no espaço europeu e assumir também uma dinâmica internacional 

num novo paradigma de ensino. Efetivamente, a globalização não consiste apenas nos 

laços económicos e nas concordâncias políticas que unem nações e sociedades, mas 

também na consciência partilhada de fazer parte de um sistema global. Esta consciência 

partilhada é transmitida através de movimentos transnacionais de pessoas, mas 

sobretudo através da educação formal (Kusch, 2011, p. 4). 

A inquietude paradigmática de 22 anos de experiência na docência apela ao 

questionamento constante e, nesta senda, afigura-se-nos pertinente investigar como vão 

os professores adquirindo novas formas identitárias capazes de os fazer ultrapassar as 

mudanças imprimidas por um sistema político e institucional. 

Com efeito, a evolução das políticas educativas que se tem feito sentir e os movimentos 

sociais impulsionados pela mesma nos espaços educacionais põem em causa a gestão da 

identidade dos professores. Estamos conscientes de que toda a mudança é geradora de 

crise e muitas vezes é preciso aprender de novo e às vezes recomeçar do zero (Dubar, 

2006). 

As novas políticas educativas requerem um novo tipo de professor, com novas 

competências já exploradas por alguns autores (Mestrinho, 2011), com novas dinâmicas 

na organização (na sala de aula e na relação com todos os atores da comunidade 

educativa) e com repercussões no sistema educativo nacional. 

Pretende-se, assim, estudar um grupo profissional num prisma de interação, fazendo 

emergir lógicas de ação na dinâmica micro-política e macro-política. 

É neste cenário de mudança geradora de crise identitária que olhamos os atores, 

professores do ensino de enfermagem, enquanto sujeitos aprendentes, num modelo 

simultaneamente de aprendizagem e identitário (Dubar, 2006). Revemo-nos numa 

aprendizagem “experiencial que permite por ela própria a implementação da 

reflexividade, isto é, a construção duma identidade reflexiva que devolve sentido a uma 

prática onde se tem sucesso”. (Dubar, 2006, p. 158). 
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Iremos assim estudar professores a partir das suas vidas profissionais, descobrindo 

itinerários com base na sua experiência refletida sobre um prisma de recomposição 

profissional. Incidiremos, pois, o presente estudo em professores em dedicação 

exclusiva, numa janela temporal larga superior a 15 anos, num período de avaliação do 

ensino superior e de reorganização da rede escolar, por forma a identificar formas de 

viver a docência na relação com as três tipologias ou cenários de integração existentes 

no panorama da atualidade para as escolas de enfermagem: Institutos superiores 

politécnicos, escolas não integradas e contextos universitários. 

Assim, a presente investigação, realizada na área da Formação de Adultos, assumida por 

Finger como “uma multiplicidade de práticas onde a aprendizagem nunca se separa da 

mudança” (2008, p. 17), regista ainda assim a influência de um outro domínio das 

Ciências da Educação (Canário, 2005), a Sociologia da Educação, consolidada por 

Stephen Stoer como disciplina académica em Portugal (Antunes; Magalhães, 2008). 

Simultaneamente, é um trabalho com evidente ligação à disciplina de Enfermagem. 

A estratégia geral desta investigação no paradigma qualitativo de perfil naturalista, 

enquadra-se numa abordagem fenomenológica num formato de estudo de caso, cujo 

objeto de estudo são os professores de enfermagem em dedicação exclusiva, como se 

especificará. 

No presente estudo, como questão central, pretende-se compreender qual a relação que 

existe entre as mudanças ocorridas no ensino de enfermagem em Portugal e os 

processos de (re)construção identitária que ocorrem nos professores de enfermagem? 

Configurada a problemática do estudo apresentamos as questões de investigação que, 

dada a dificuldade e complexidade do estudo, foram sendo reformuladas ao longo do 

mesmo: 

 - Qual o retrato social dos professores de enfermagem no país? 

 - Quais as singularidades e tipologias que emergem dos itinerários socioprofissionais 

protagonizados pelos atores? 

 - Qual a representação que os professores têm da sua trajetória biográfica? 

 - Qual a representação que os sujeitos têm da profissão docente? 
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 - Quais os elementos chave na construção das identidades profissionais?  

 - Quais as dinâmicas subjacentes às lógicas da ação docente? 

Pretendemos por fim, num esforço reflexivo, o afastamento devido do objeto de estudo 

que se foi construindo para tornar “estranho” o que nos era “familiar” (Afonso, 2005), 

porque “afinal, se todo o conhecimento é autoconhecimento, também todo o 

desconhecimento é autodesconhecimento” (Santos, 1999, p. 58). 

A Parte I deste trabalho apresenta a fundamentação do estudo com recurso às teorias 

centrais para a compreensão da problemática em estudo. 

A Parte II sistematiza todo o desenho metodológico onde se apresentam as estratégias 

de investigação em dois estudos, um propedêutico e um estudo principal, e as 

metodologias de recolha e tratamento utilizadas. 

Na Parte III somos conduzidos por uma sequência de capítulos que decorrem da análise 

de dados e do sistema de categorização  

Por último, as conclusões apontam para três itinerários tipo que correspondem a três 

“mundos vividos”, permitindo identificar igualmente três diferentes formas identitárias. 

A bibliografia citada e referenciada, bem como os anexos, ultimam este documento. A 

totalidade dos anexos é apresentada em compact disc, sendo que, no que concerne a 

alguns anexos metodológicos, os mesmos foram reproduzidos em papel neste 

documento. 
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1 – A SOCIALIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO IDENTITÁRIA 

A investigação surge no âmbito das Ciências da Educação entre dois eixos teóricos 

fundamentais, a Sociologia da Educação e a Formação de Adultos. Simultaneamente, 

incide sobre outras áreas disciplinares como as Ciências de Enfermagem. Conscientes 

de que estamos perante ciências contemporâneas, apenas se recorre à Sociologia da 

Educação no domínio da revisão de conceitos que nos aproximem da compreensão da 

problemática da reconfiguração identitária dos docentes de enfermagem. Neste capítulo 

iniciamos a apresentação das principais teorias que constituem o quadro teórico 

relevante para o estudo. Assim, para a compreensão do fenómeno “(re)configuração 

identitária dos docentes de enfermagem”, será necessário reunir o contributo de várias 

áreas do saber disciplinar, tais como a Sociologia da Educação e nela a área de 

Formação de Adultos, a Sociologia das Profissões, a Sociologia das Organizações e, 

nesta, a Sociologia da Ação e a Enfermagem. Abordaremos o conceito de socialização e 

nele damos lugar à socialização primária e secundária por se constituírem conceitos 

chave para a identidade enquanto processo de subsequentes socializações. A identidade 

e, sobretudo, a identidade social, enquanto conceitos complexos, serão abordados na 

dualidade do social enquanto conceito chave para a compreensão do fenómeno em 

estudo. Revemo-nos nesta investigação nas conceções dos estudos que abordam a 

identidade vivida, atribuída, destacando os sistemas relacionais e biográficos que 

caracterizam os trabalhos de Dubar (1997, 2006), Sainsaulieu (1977, 2001) e Goffman 

(1980, 1999). 

A socialização é um conceito primário fundamental para entender a identidade dos 

sujeitos enquanto processo na relação com os outros em determinado contexto espacial. 

Trata-se de um conceito que, por alicerçar a construção da identidade dos sujeitos, 

assume particular relevância para este estudo que, como acima se referiu, visa entender 

a natureza do processo de reconfiguração identitária dos docentes de enfermagem.  

De acordo com Boudon (1995), a socialização é vista como um processo através do qual 

os indivíduos de um grupo adotam as ideias dele recebidas. Assume-se, como se passa a 

demonstrar, como um processo vivido em sociedade e no qual intervêm vários agentes. 
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Segundo o mesmo autor (1995), as teorias da socialização têm uma dupla origem: por 

um lado, a psicanálise freudiana com centralidade na influência da família na criança e 

no adulto e, por outro, a sociologia que evidencia a relação entre os grupos sociais, as 

instituições e o comportamento dos indivíduos socializados. Com efeito, a 

personalidade da pessoa e a socialização desenvolvem-se ao mesmo tempo e quanto 

melhor se está consigo próprio, melhor se está em grupo. 

Boudon, recorrendo à linha de Durkheim, diferencia duas dimensões da socialização 

que se correlacionam: a regulação social e a regulação cognitiva. A primeira diz 

respeito “ao controle social do comportamento normalizado ou ritual dos indivíduos”. 

Já a segunda é referente “aos modelos de pensamento, crenças, mitos e respetivas 

expressões intelectuais” (1995, p. 134). A socialização surge assim como um 

mecanismo de regulação social e comunicacional na manutenção dos modelos de 

pensamento só possíveis num sistema de relação. 

Boudon considera a existência de diferentes agentes que socializam o indivíduo, como é 

o caso da família, dos grupos de convívio, da escola, dos mass media, das igrejas ou 

grupos religiosos, das organizações profissionais, políticas ou sindicais. Contudo, a 

família emerge, na sua ótica, como o principal agente de socialização, ainda que 

considere igualmente importante as relações entre a estratificação social e a 

socialização. Sublinha ainda, a este propósito, que: “a socialização é, por vezes, 

planificada em certas instituições, nomeadamente na escola” (1995, p. 135). 

Segundo o mesmo autor, “há uma maior predisposição para admitir que os processos 

de socialização são multidimensionais, que constituem mecanismos de troca, que se 

alteram consoante as provações sociais ou psicológicas e os problemas que o indivíduo 

é chamado a resolver ao longo de toda a vida” (1995, p. 137). Isto é, o autor introduz, 

por um lado, a dimensão relacional do conceito de socialização e, por outro, a 

incompletude do mesmo, já que as pessoas se socializam ao longo do ciclo vital. As 

dimensões essenciais da ação encontram-se entre a subjetividade dos atores e a 

objetividade do sistema (Dubet, 1996). 

Para autores como Berger e Luckman, a socialização é “a ampla e consistente 

introdução de um indivíduo no mundo objectivo de uma sociedade ou de um sector 

dela” (1999, p. 173). Neste sentido, Berger e Luckman entendem a sociedade como um 

processo dialético em curso constituído por três momentos: a exteriorização, a 
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objetivação e a interiorização. Tais momentos não ocorrem em sequências temporais, 

mas em simultâneo. Com efeito, afirmam aqueles autores que cada membro individual 

da sociedade “exterioriza o seu próprio ser no mundo social e interioriza este último 

como realidade objectiva”. O momento que assume particular relevância para os 

mesmos autores, e que marca o início do processo de socialização do indivíduo, é a 

interiorização, definida enquanto “apreensão ou interpretação imediata de um 

acontecimento objectivo como dotado de sentido, isto é, como manifestação de 

processos subjectivos de outrem, que desta maneira tornam-se subjectivamente 

significativos para mim” (1999, p. 173). A interiorização constitui-se assim como a base 

para a compreensão dos nossos semelhantes e do mundo enquanto realidade social 

dotada de sentido. 

Para Berger e Luckman, o indivíduo assume o mundo no qual os outros já vivem e “sem 

dúvida este «assumir» em si mesmo constituiu em certo sentido um processo original 

para cada organismo humano e o mundo, uma vez «assumido», pode ser modificado de 

maneira criadora ou (menos provável) até recriado” (1999, p. 174). Para os mesmos 

autores, só depois de se atingir este patamar de interiorização o indivíduo se torna 

membro da sociedade. 

Apresentado o conceito de socialização com recurso a autores como Boudon, Berger e 

Luckman, importa agora explorar a influência deste conceito na construção identitária 

dos sujeitos. 

Partimos do princípio, tal como nos refere Dubar (1997), de que o indivíduo se socializa 

interiorizando valores, normas e disposições que o tornam socialmente identificável. 

Segundo aquele autor, a socialização não se pode reduzir a uma dimensão única, mas a 

uma dualidade irredutível do social. Na compreensão da dualidade do social, o mesmo 

autor refere que: “a socialização é definida, simultaneamente, como individual do 

recém-nascido” e como “movimento de construção do mundo social” (1997, p. 80). 

Sustentado nas teorias de Mead, Dubar menciona que a socialização desenvolve-se ao 

mesmo tempo que a individualidade, pois quanto mais se é Eu-próprio, melhor se 

integra o grupo – “o outro generalizado”. Efetivamente, é este – o grupo - quem 

proporciona ao indivíduo o seu desenvolvimento completo como pessoa. Com efeito, 

como refere Mead, existem duas etapas no desenvolvimento pleno da pessoa. Na 

primeira etapa, o indivíduo constitui-se tendo apenas por base uma organização de 
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atitudes particulares de outros indivíduos perante ele e as atitudes de uns perante os 

outros, que ocorreram em atos sociais específicos em que o indivíduo esteve presente 

com aqueles. Por sua vez, na segunda etapa de desenvolvimento, Mead salienta que a 

pessoa já não tem unicamente por base um conjunto de atitudes desses indivíduos, mas 

também a organização de atitudes sociais do outro generalizado, o grupo social como 

um todo, ao qual pertence (s./d., p. 187). 

Podemos referir dois tipos de socialização: a socialização primária e a socialização 

secundária. Os saberes de base (falar, ler, escrever) constituem objeto da Socialização 

Primária. Esta depende, segundo Dubar, “das relações que se estabelecem entre o 

mundo social da família e o universo institucional da escola e são, simultaneamente 

“campos semânticos” que permitem categorizações de situação e “programas de 

iniciação formalizados” que permitem a construção e a antecipação de condutas 

sociais” (1997, p. 95). É então na relação com a família, com a escola e com os adultos 

que se assegura a socialização primária como a primeira socialização que a pessoa 

experimenta na infância e o torna membro de uma sociedade (Berger; Luckman, 1999). 

O facto de se adotar como premissa que a socialização é sempre um processo inacabado 

dá então lugar a uma Socialização Secundária que, de acordo com Dubar, “trata-se da 

incorporação de saberes especializados – saberes profissionais” que, em rutura com a 

socialização primária, permitem por vezes uma socialização secundária mais satisfatória 

e consistente em relação à primária pelas experiências com o mundo em contexto real 

(Dubar, 1997). Para o mesmo autor, a construção de um mecanismo de socialização 

secundária eficaz torna-se um desafio fundamental para o êxito do processo de mudança 

social. Contudo, considera este autor que neste processo a socialização secundária 

“nunca apaga totalmente a identidade geral construída no final da socialização 

primária” (1997, p.98). A socialização secundária surge então como um processo 

posterior que introduz o indivíduo em novos setores do mundo objetivo da sociedade 

(Berger; Luckman, 1999). Para Berger e Luckman, a socialização secundária “é a 

aquisição do conhecimento de funções específicas, […] com raízes na divisão do 

trabalho” (1999, p. 185).  

No decurso da socialização secundária, Dubar precisa que “as relações unem a 

identidade geral (e o “mundo” correspondente) vindo da socialização primária e as 

identidades especializadas (e os “mundos” associados) construídas, desconstruídas e 
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reconstruídas” (1997, p. 98). Não obstante, é possível ocorrer instabilidade entre os 

“mundos gerais” e os “mundos especializados”. Esta instabilidade pode ser ultrapassada 

e evoluir para formas mais ou menos duráveis de novos mundos especializados por 

processos de conversão, ou, não sendo ultrapassada, no limite, conduzir a formas mais 

extremas em que o indivíduo não consegue, através da socialização secundária, 

construir uma identidade especializada, o que leva a um processo durável de exclusão 

do social (Dubar, 1997). Com efeito, embora os processos formais da socialização 

secundária tenham em conta o processo precedente da socialização primária, por vezes a 

realidade interiorizada desta última é contraditória e tem tendência a persistir, o que 

pode constituir um problema já que os novos conteúdos da socialização devem 

sobrepor-se àquela realidade. Pode haver, por isso, um problema de coerência entre as 

interiorizações primárias e as novas interiorizações (Berger; Luckman, 1999).  

Cientes da referida dualidade da socialização, recorremos pois à sociologia que 

evidencia a relação dos grupos sociais com as instituições que socializam. Como 

processo inacabado, a socialização primária dá lugar a uma socialização secundária que 

também é determinante para o processo de construção identitária. Estamos conscientes 

de que a identidade constrói-se e reconstrói-se ao longo da vida e que “o indivíduo 

nunca a constrói sozinho: ela depende tanto dos julgamentos dos outros como das 

próprias orientações e autodefinições”. Assim, a identidade “é um produto de 

sucessivas socializações” (Dubar, 1997, p. 13).  

Uma vez constatado que a socialização tem grande importância na construção do 

processo identitário dos atores sociais, importa agora clarificar os conceitos de 

identidade e de identidade social. 
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2 – A IDENTIDADE 

O conceito de identidade é fulcral para esta investigação. Com efeito, tratando-se de um 

estudo que visa entender um processo de reconfiguração profissional de docentes de 

enfermagem, assume particular relevância as estratégias identitárias adotadas por 

aqueles docentes no âmbito do mesmo, reveladas pelas lógicas de ação dos docentes, às 

quais oportunamente se fará referência. Deste modo, compreender o conceito de 

identidade e o modo como esta se constrói e se reconstrói, fruto de mudanças 

educativas, de percursos e de contextos institucionais, é fundamental para a construção 

da presente tese. 

A noção de identidade conflui quer para a Psicologia, quer para a Sociologia. Adquirir 

uma identidade é um fenómeno simultaneamente psicológico – porquanto assente no eu, 

no self – e sociológico – porquanto ocorre em sociedade. É, pois, um fenómeno que 

resulta da dialética entre o indivíduo e a sociedade. Não existe “Identidade sem 

Alteridade”, isto é, sem relações entre si e os outros (Dubar, 2006). 

Para Boudon, a identidade social define-se através de duas categorias associadas: a 

“regulação social (papéis, normas e valores) e de regulação cognitiva (modos de 

pensamento e de expressão)” (1995, p. 135). A primeira diz respeito “ao controle social 

do comportamento normalizado ou ritual dos indivíduos”. Já a segunda é referente “aos 

modelos de pensamento, crenças, mitos e respectivas expressões intelectuais” (1995, p. 

134). 

A discussão em torno do conceito de identidade social tem suscitado, ao longo do 

século XX e do século XXI, aceso debate suportado em estudos diversos. Tendo 

presente as doutrinas de pensamento dominantes, é possível identificar, desde logo, três 

escolas de pensamento que se dedicaram ao estudo deste conceito: a escola do 

interacionismo simbólico (Chicago), a escola da categorização (Bristol) e a escola  de 

diferenciação categorial de Genebra. Previamente a qualquer abordagem mais detalhada 

sobre o conceito de identidade social, assim como os conceitos que dele derivam, 

importa efetuar uma breve apresentação de cada uma daquelas escolas de pensamento. 

No quadro do interacionismo simbólico da escola de Chicago, onde Herbert Blumer 

foi um autor influente, aborda-se a identidade numa perspetiva situacional, na medida 
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em que a noção do eu resulta do conhecimento das normas e valores associados às 

posições ocupadas num determinado contexto. Este conhecimento corresponde também 

a uma forma de adaptação da ação individual ao contexto.  

Para Herbert Blumer (1986, p. 2), “O interacionismo simbólico reside em última 

análise em três simples premissas. A primeira premissa é a de que os seres humanos 

agem perante as coisas com base nos significados que as coisas têm para si. Essas 

coisas incluem tudo o que o ser humano pode percecionar no seu mundo (…) A segunda 

premissa é a de que o significado dessas coisas deriva, ou constrói-se, da interação 

social que cada um tem com os seus companheiros. A terceira premissa é a de que esses 

significados estão assentes, e são modificados, através de um processo interpretativo 

utilizado pela pessoa à medida que vai lidando com as coisas que encontra” (tradução 

livre). 

Diferentemente da psicologia e da sociologia, em que se salienta o papel das causas, a 

posição do interacionismo simbólico é a de que os significados que as coisas têm são 

centrais. Ignorar esses significados é falsificar o comportamento sob análise.  

Diversas correntes de pensamento adotam a primeira premissa acima indicada. Assim, o 

que distingue o interacionismo simbólico de outras correntes reside precisamente na 

segunda premissa. Efetivamente, o interacionismo simbólico não vê o significado das 

coisas como as teorias dominantes. Isto é, não vê os significados como emanando das 

coisas, nem os imagina como vindo das perceções que as pessoas têm das coisas. Ao 

invés, o significado das coisas deriva de um processo de interação entre as pessoas. Vê 

os significados das coisas como produtos sociais, como criações formadas através das 

atividades das pessoas.  

Já a terceira premissa reside no processo interpretativo, com duas fases. Numa primeira, 

o ator indica a si mesmo as coisas pelas quais ele age, ele indica as coisas que têm 

significado. Aqui, o ator interage consigo mesmo. Numa segunda fase, em virtude deste 

processo de comunicação consigo mesmo, a interpretação é uma questão de “handling 

meanings”, em que o ator seleciona e transforma os significados de acordo com a 

situação em que age. Deste modo, a interpretação não deve ser vista como uma 

aplicação automática de significados já determinados, mas um processo formativo em 

que os significados são usados e revistos (Blumer, 1986). 
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Para Bogdan e Biklen, na origem desta abordagem, compatível com a perspetiva 

fenomenológica, reside o facto de que a experiência humana é mediada pela 

interpretação e, assim, “nem os objectos, nem as pessoas, situações ou acontecimentos 

são dotados de significado próprio, ao invés, o significado é-lhes atribuído” (1994, p. 

55). 

Para Paiva (2007), na expressão “interacionismo simbólico” reside o processo pelo qual 

se constitui o “self” na interação com o outro unipessoal e generalizado através de 

símbolos: palavras e jogos. Segundo o mesmo autor, esta simbologia leva-nos às noções 

de posição e papel. Nesta corrente valoriza-se o grupo em si, mas não pelas relações 

intergrupais. A partir deste conceito, desenvolvem-se duas teorias para o estudo da 

identidade: a teoria do papel de Theodore Sardin e a teoria da identidade de Sheldon 

Stryker (Paiva, 2007). 

A primeira teoria (teoria do papel de Theodore Sardin) não pretende uma abordagem 

completa do “self”, mas sim a abordagem da “ecologia social do self”, isto é, aborda as 

relações de papéis. Estas relações abordadas pela teoria estabelecem-se no grupo em 

função das expectativas de comportamentos associados às posições que as pessoas 

ocupam no referido grupo (Paiva, 2007). 

Segundo Paiva, nesta ordem de ideias a identidade psicossocial é determinada pelos 

papéis que se desempenha, de modo que a identidade social de alguém é o múltiplo 

produto de tentativas de localização do sujeito no sistema de papéis (2007, p. 78). Ainda 

segundo o mesmo autor, é reconhecida a complexidade da identidade dado que esta 

depende da posição, isto é, “o papel ora é conferido ora é alcançado pela pessoa”. 

Considera-se ainda que os papéis conferidos (nacionalidade, género, parentesco, 

posições hereditárias) não resultam normalmente do mérito e do esforço, ao contrário 

dos papéis alcançados como a profissão, filiação partidária ou religiosa. 

A avaliação feita pelo grupo ao desempenho de determinado papel pode ser geradora de 

emoções ligadas ao respeito e à estima que podem ou não consolidar a identidade social, 

considerando que o respeito é mais ligado ao papel conferido e a estima ao papel 

alcançado. 
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Assim, verifica-se que nestes processos em que a identidade resulta do entrosamento de 

papéis conferidos e alcançados, onde acontecem as modificações da identidade, são 

muito valorizados os relatos autobiográficos e as narrativas dos sujeitos. 

A teoria da identidade de Sheldon Stryker também atribui a identidade social aos papéis 

ligados às posições que se ocupam, embora se interesse com particular destaque pelo 

grau de individualidade que distingue as identidades sociais (Paiva, 2007). 

Partindo do princípio de que a pessoa tem múltiplas identidades devido à multiplicidade 

de papéis que desempenha, esta teoria “trabalha com a diversa saliência que os papéis 

apresentam na economia psicológica da pessoa”. Assim, segundo Paiva, as identidades 

estruturam-se segundo uma hierarquia de “saliências” onde a identidade reside nos 

níveis mais elevados da hierarquia e pode mudar na sequência de acontecimentos de 

vida. 

Ao contrário do interacionismo simbólico, o foco de interesse da escola de Bristol é a 

relação entre grupos, muitas vezes até sobre a forma de conflito (Paiva, 2007). 

O modelo de identidade social da escola de Bristol foi o primeiro a colocar a identidade 

no centro da análise das relações intergrupais. Desenvolvido com base nos trabalhos de 

Tajfel e Turner nos anos 60, este modelo teve grande importância no estudo das 

identidades (Amâncio, 1997; Abreu, 2001). 

Para Abreu, o modelo social da escola de Bristol “refere-se a uma perspectiva no 

quadro das relações intergrupos que pretende não só ultrapassar as extrapolações do 

nível individual e interindividual para o nível das relações intergrupos como questionar 

a importância do conflito na ocorrência da discriminação entre grupos sociais” (2001, 

p. 88). 

Esta teoria envolve três conceitos centrais: categorização, identificação e comparação 

social. A categorização – sistema de categorização – através de dimensões descontínuas 

(ex: branco e preto, homem e mulher, etc.) funciona como um processo organizador da 

realidade social e, ao mesmo tempo, simplificador. Por sua vez, o processo de 

identificação da categoria de pertença é facilitado pela visibilidade de critérios que 

definem a própria categoria de pertença, como são um exemplo claro os critérios físicos 

(sexo, cor da pele, etc..) para além dos critérios sociais. Por último, a comparação num 

primeiro tempo analisada numa dimensão interindividual dá lugar, num segundo tempo, 
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a uma análise intergrupal (Amâncio, 1997). Para a mesma autora, “a ligação entre 

categorização social, identidade social e comparação social estabelecida por Tjafel 

constituiu uma integração de processos cognitivos no quadro de uma dinâmica 

intergrupal, mas esta última fica dependente dos indivíduos enquanto fontes de 

avaliação positiva do grupo de pertença” (1997, p. 296). 

Segundo a teoria da identidade social de Tjafel, entende-se a identidade social “como 

uma percepção de pertença a um grupo e não pertença a outro” (Paiva, 2007, p. 79). 

Este modelo introduz ainda a noção de “endogrupo” e “exogrupo” na constituição 

destes dois grupos, havendo assim um mais homogéneo (endogrupo) e outro mais 

heterogéneo (exogrupo). Importa, sobretudo, a perceção de pertença do ator social. Um 

dos fatores mais relevantes para a pertença é o elemento motivacional da autoestima que 

inicia, mantém, modifica ou termina o processo de adesão a determinado grupo (Paiva, 

2007). 

Em afinidade com a teoria da identidade de Tjafel, surge a teoria da Auto categorização 

de Turner. Enquanto Tjafel declara não pretender abranger a dimensão pessoal da 

identidade, Turner propõe uma correlação negativa entre a identidade do grupo e a 

identidade pessoal (Paiva, 2007). Isto é, o autor demonstrou que “os processos 

intergrupais de categorização e de comparação sociais passam a ser regulados por 

uma motivação e o próprio grupo de pertença torna-se uma entidade temporária e 

arbitrária, que serve de mero substituto funcional à satisfação da necessidade de um 

self positivamente distintivo” (Amâncio, 1997, p. 296). Turner desenvolveu vários 

estudos com os designados “grupos mínimos” onde evidenciou o efeito de competição 

social por uma identidade pessoal positiva (Amâncio, 1997, Abreu, 2001, Paiva, 2007). 

Este modelo foi alvo de críticas desde o início e dentro da própria escola, não só pela 

forma como os seus autores ignoravam a influência de determinados fatores sociais 

como, também, pela facilidade com que os mesmos autores procediam a generalizações 

para universos mais amplos (Amâncio, 1997; Abreu, 2001). 

Por fim, os estudos da escola de Genebra focam, na identidade social, as representações 

sociais e a natureza das relações intergrupais. Trata-se de um modelo de diferenciação 

categorial (categorias de pertença) que introduziu no debate as questões da ideologia e 

do poder. Aborda o modelo dominante e dominado – o modelo das relações de poder 

simbólico.  
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Segundo Abreu, os estudos da escola de Genebra problematizam “a relação entre o 

desenvolvimento cognitivo e o social, tentando demonstrar a existência de um 

paralelismo entre estes dois desenvolvimentos” (2001, p. 91). Ao contrário do modelo 

da escola de Bristol, o modelo da diferenciação categorial não pretende romper com as 

perspetivas anteriores, mas sim articular e integrar alguns modelos como o da 

categorização (Tajfel) e o próprio paradigma dos “grupos mínimos” de Turner 

(Amâncio, 1997). 

Amâncio e Abreu destacam Doise por este reconhecer nos seus trabalhos numa relação 

intergrupal diversos conteúdos ligados à categorização. Estes conteúdos, como é o caso 

dos projetos pessoais e das representações de si enquanto pessoa, determinam a 

expressão do comportamento dos indivíduos nos contextos de ação empírica (1997, 

2001). Para Doise, “não se pode eliminar da noção de representação social as 

referências aos múltiplos processos individuais, intergrupais, e ideológicos que entram 

muitas vezes em ressonância uns com os outros e nas dinâmicas de conjunto conduzem 

a estas vivas realidades que são em última instância as representações sociais” (1986, 

p. 83). 

Por sua vez, Zavalloni introduziu a temática das representações no estudo das 

identidades (Abreu, 2001). Segundo o autor, a identidade é concebida como uma 

estrutura ligada à representação social: “A identidade é uma construção social da 

realidade na qual a interacção com o outro evolui e é condicionada pela consciência 

que dela possui o sujeito” (Abreu, 2001, p. 93). A identidade social é também entendida 

como as características que os outros atribuem ao individuo (Giddens, 2009). 

Ainda no âmbito da escola de Genebra, Abreu identifica os estudos das relações de 

poder simbólico entre as identidades dominantes e dominadas, destacando neste quadro 

teórico os trabalhos de Sainsaulieu (2001). Para este autor, “a mudança nas 

representações que possam conduzir a outros olhares sobre si e os outros, e à evolução 

das identidades colectivas, resulta pois de processos sociais grupais e relacionais” 

(2001, p. 219). Nos estudos levados a cabo por Sainsaulieu entre os anos 60 e 70, o 

autor identifica quatro modos de identidade no trabalho que coexistem no interior de um 

mesmo grupo profissional, ainda que com ponderações e evoluções distintas. O 

primeiro tipo de identidade, a fusão, caracteriza-se por uma relação entre os pares 

fortemente afetiva, mas pouco assente no debate de ideias onde prevalecem os valores 



42 

 

de massa, da unidade e da camaradagem. A segunda identidade identificada pelo autor é 

marcada pela negociação e aceitação das diferenças. Este tipo de identidade valoriza a 

solidariedade, mas também a diferença e a experiência do grupo e profissão residente no 

topo da escala de valores. A terceira identidade identificada, que surge nas situações de 

mobilidade socioprofissional prolongada num movimento ascendente de evolução 

pessoal rápida, é denominada pela identidade das afinidades. Nesta identidade, o 

estatuto e a carreira são mais instrumentos de estratégia evolutiva pessoal do que formas 

de defesa coletiva e a criação do trabalho científico é substituída pelo valor integrador 

de toda a atividade organizacional. A última identidade encontrada pelo autor, 

denominada por identidade retirada, carateriza-se pela fraca entrada no jogo das 

relações interpessoais e coletivas com os pares. Segundo o mesmo autor, é em torno da 

identidade “retirada” que surgem interrogações pelo facto de a mesma depender de 

implicações externas como a família, a política e os tempos livres. Para este autor, “o 

desenvolvimento das capacidades estratégicas, pela via da experiência diária das 

relações de poder no trabalho, é certamente uma das circunstâncias de aprendizagem 

cultural mais fortes e mais duradouras da vida adulta” (2001, p. 225). Sublinha-se 

assim, através deste autor, que as representações que os indivíduos têm do trabalho e 

das relações experienciadas nele são profundamente marcadas pelas relações de poder 

que nele se desdobram e geram oportunidades de mudança que permitem a afirmação de 

identidades que podem gerar uma ação coletiva. Ainda segundo Sainsaulieu, se existem 

identidades coletivas é porque os indivíduos têm em comum uma mesma lógica de ator 

nas posições sociais que ocupam, capaz de reconhecer-se a si mesmo naquelas relações 

de trabalho e numa problemática de identidade social. (1997, 2001).  

Deste modo, tendo presente as identidades acima indicadas, é certo que, ainda que todas 

possam subsistir, alguma ou algumas tenderão a evidenciar-se como dominantes em 

relação a outras que se assumem, assim, identidades dominadas. Trata-se, pois, de um 

resultado ao qual não é alheia a circunstância de, em qualquer interação, se 

manifestarem relações de poder. Importa referir, a este respeito, que o poder consiste 

numa relação numa dimensão instrumental de troca inseparável dos processos de 

negociação e dominação. Friedberg (1995, p. 120) define-o como “a capacidade de um 

actor 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”. Igualmente para Nóvoa a “fabricação identitária 
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produz-se num jogo de poderes e de contrapoderes entre imagens que são portadoras 

de visões distintas da profissão; ela articula dimensões individuais, que pertencem à 

própria pessoa do professor, com dimensões colectivas, que são inscritas na história e 

nos projectos do «corpo docente» ” (2000, p. 136). 

As múltiplas teorias existentes sobre a identidade, das quais destacámos as que 

considerámos mais marcantes no quadro teórico, como o interacionismo simbólico 

oriundo da escola de Chicago, as teorias da identidade da escola de Bristol e, por fim, as 

teorias da escola de Genebra de diferenciação categorial, que introduziram as questões 

da ideologia e do poder nas relações intergrupais, têm contribuído para o estudo do 

complexo conceito de identidade. Revemo-nos, em particular, numa perspetiva 

interacionista cuja principal categoria de análise reside na interação defendida por 

Goffman, Berger e Luckman, com a introdução das estruturas sociais, bem como nos 

estudos do sociólogo Claude Dubar. Assim, entendemos a identidade social como o 

produto de uma articulação entre duas transações, uma interna referente ao indivíduo e 

outra externa estabelecida entre o indivíduo e as instituições com as quais interage 

(Dubar, 1997), que adiante melhor se abordará. 

Dubar explora, desde logo, a dualidade do social. A própria definição de identidade é 

dual, isto é, “a identidade para si e a identidade para o outro” são inseparáveis e ligam-

se de forma problemática. O autor apresenta a “divisão do eu como expressão subjectiva 

da dualidade do social”. Cada indivíduo é identificado pelo outro, mas pode não se 

rever nessa mesma identificação. Esta identificação do autor utiliza categorias 

socialmente disponíveis a vários níveis, tais como: “nomeações oficiais de estado, 

denominações étnicas, regionais, profissionais, etc.” (1997, p. 106). Os atos de 

atribuição ou “identidade para o outro” visam definir que tipo de pessoa se é, por um 

lado, e por outro lado, os atos de pertença ou “identidade para si”, que tipo de pessoa 

cada um quer ser. Segundo o mesmo autor, pode não existir correspondência entre “a 

identidade predicativa de si” e as “identidades atribuídas por outro”, quer se trate de 

identidades numéricas, que definem a singularidade da pessoa, como o estado civil, 

códigos de identificação, etc., quer se trate de identidades genéricas, que permitem aos 

outros classificar-nos enquanto membro de um grupo, de uma categoria ou de uma 

classe (1997, p. 106). O indivíduo é assim convidado a aceitar ou recusar as 

identificações que recebe dos outros e/ou das próprias instituições, mas também a 

construir e a (re)construir a sua identidade numa incerteza variável e mais ou menos 
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durável. Nesta continuidade, Dubar define identidade enquanto “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” (1997, p. 105). 

Continuando a colocar em destaque a dualidade do social, Dubar (1997) revela 

claramente a existência de dois processos heterogéneos para a construção identitária.  

Quando se aborda a noção de transação social, assiste-se a uma composição de dois 

processos. Um primeiro, de atribuição das identidades pelas próprias instituições nos 

sistemas de ação e, um segundo, de incorporação da identidade pelo próprio, que não 

pode ser analisado à margem da trajetória social. Dubar (1997) clarifica os dois 

processos heterogéneos de atribuição e incorporação da identidade. O primeiro não pode 

ser analisado fora dos sistemas de ação e leva a uma forma variável de “etiquetagem”, 

produzindo o que Goffman refere “como o carácter que imputamos ao indivíduo” e 

denomina por identidades sociais “virtuais” (1980, p. 12). O segundo processo, para 

Dubar, não pode ser analisado fora das trajetórias sociais nas quais os indivíduos 

constroem a identidade para si e que Goffman denomina por identidades sociais “reais”, 

enquanto categorias e atributos que “o sujeito na realidade prova possuir” (1980, p. 

12). Segundo o mesmo autor, existem atributos de vária ordem que podem aumentar o 

desvio entre as duas identidades e constituir assim um estigma. Contudo, existem ainda 

outro tipo de discrepâncias entre as identidades “reais” e “virtuais” que altera de forma 

positiva a avaliação que fazemos dos indivíduos (Goffman, 1980). 

Estes conceitos estão na base do que Goffman (1999) define como interação social, 

num sentido restrito, enquanto algo que surge unicamente em situações sociais. Para 

este autor, a interação social acontece “em ambientes nos quais dois indivíduos, ou 

mais, estão fisicamente em presença da resposta um do outro” e introduz ainda para o 

debate o que o autor chama de domínio face a face analiticamente viável, a “ordem de 

interacção”, enquanto tipo específico de atividade cujo método de análise preferido é a 

microanálise. A este conceito ligado em absoluto à condição humana e universal da vida 

social, o autor ainda acrescenta que “quaisquer que sejam os nossos actos, eles têm toda 

a probabilidade de estar «socialmente situados» no sentido restrito do termo” (1999, 

p.196). Sintetizando, Goffman mostra a aplicação da teoria interacionista nas 

abordagens microscópias (Sottani, 2008). 
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Por conseguinte, no cenário social e no domínio da interação social, entre a identidade 

social virtual e a identidade social real existem estratégias identitárias. Estas 

estratégias destinam-se a diminuir o afastamento entre a identidade social virtual e a 

identidade social real e podem assumir duas formas: as transações externas (objetivas) e 

as transações internas (subjetivas). As transações externas, também denominadas de 

objetivas, acontecem entre o indivíduo e os outros e visam ajustar a “identidade para si” 

à “identidade para o outro”. Já as transações internas, relacionadas com o indivíduo e 

assim denominadas de subjetivas, têm a necessidade de salvaguardar uma parte das 

identidades anteriores- identidades herdadas - e o desejo de construir para si novas 

identidades no futuro - identidades visadas -, num processo de acomodação da 

identidade para o outro à identidade para si (transação subjetiva) (Dubar, 1997). Nesta 

continuidade, Dubar (1997, p. 108) define configuração identitária como “formas 

relativamente estáveis, mas sempre evolutivas de compromissos entre os resultados 

destas duas transacções diversamente articuladas (Transacção objectiva e subjectiva)”. 

Estes processos heterogéneos que produzem a identidade social – o processo biográfico 

(identidade para si) e o processo relacional, sistemático e comunicacional (identidade 

para o outro) utilizam como mecanismo comum o recurso a esquemas de tipificação 

que originam a existência de tipos identitários (Dubar, 1997; Berger; Luckman, 1999). 

As transações observáveis/objetivas entre o indivíduo e as instituições constroem-se em 

torno do reconhecimento e do não reconhecimento das competências e dos saberes dos 

seus atores (Dubar, 1997). A estratégia enquanto forma privilegiada de produção 

identitária permite ainda compreender como, quando e porquê se estabelecem as 

relações de rutura ou continuidade, de afirmação ou negação entre o ator e o meio 

(Carvalho, 1998). 

A dupla transação objetiva e subjetiva acontece assim na senda de um cruzamento 

permanente entre as condições objetivas e as condicionantes subjetivas das histórias do 

indivíduo, que constrói e reconstrói a sua identidade através de uma transação 

permanente entre o seu trajeto biográfico e os sistemas de ação (Carvalho, 1998). 

Segundo a mesma autora, a reinterpretação do mundo vivido pelos sujeitos e “dessa 

subjectividade objectivada nos processos de interacção com o social envolvente” 

confere aos indivíduos “formas identitárias” (Dubar, 1997) diferenciadas que lhes 

permitem lidar com as diferentes etapas da vida (1998, p. 46). 
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Os sistemas de ação, que oferecem identidades virtuais, e as trajetórias de vida, que 

comportam as identidades reais, em articulação, são produtores da construção identitária 

em que assentam os indivíduos (Dubar, 1997). Segundo o mesmo autor, a construção 

identitária pode ser analisada num processo de continuidade ou ruturas. No primeiro 

caso, entre as identidades herdadas e as visadas e, num segundo, naturalmente em 

transformações de cariz mais subjetivo ligadas ao contexto de ação. 

Dubar (1997) revela que, nas trajetórias mais marcadas pela continuidade ou mais 

marcadas pelas ruturas, a entrada no mundo do trabalho pela primeira vez constitui um 

momento fulcral para a identidade autónoma. Já a identidade virtual pode constituir-se, 

a título de exemplo, com a entrada ou escolha de uma área de especialidade. Segundo o 

mesmo autor, a identidade é ainda um campo de investimento (das práticas, do trabalho, 

dos saberes e da relação) no decurso do qual se registam transações (biográficas e 

relacionais) entre o indivíduo e a sociedade (Dubar, 1997). Para Josso (2002), a 

identidade vista enquanto recurso é passível de mudar na adaptação à mudança. 

Assim, o processo biográfico e o processo relacional, em articulação, projetam-se num 

espaço-tempo identitário que dá lugar à confrontação geracional na sua caminhada 

biográfica. Sempre que se concertam alterações na vida das pessoas, as formas 

identitárias postas em causa levam os sujeitos, por mecanismos de construção, a editar 

novas formas identitárias. 

O conceito de negociação identitária também é abordado por Dubar. Para este autor, o 

mesmo constitui um processo comunicacional complexo e firme a uma etiquetagem 

autoritária de identidades predefinidas na base das trajetórias individuais. Segundo o 

mesmo autor, a identificação/localização dos movimentos que perturbam os modelos 

sociais – os tipos identitários pertinentes - é apreendida a partir das identificações reais 

dos próprios indivíduos (Dubar, 1997). 

No processo identitário biográfico, o trabalho, o emprego e a formação devem constituir 

influência de peso nas identificações sociais. Ainda que não se deva reduzir o estudo 

das identidades sociais ao estatuto de emprego e formação, refira-se a forte ligação entre 

o emprego e a formação a partir dos anos 70 e a valorização da formação nas trajetórias 

socioprofissionais a partir dos anos 80 (Dubar, 1997; Canário, 1997). 
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Dubar (1997), em vários estudos, identifica diversas dimensões como o campo, as 

normas e os valores. Para o mesmo autor, o espaço é um lugar privilegiado de 

reconhecimento identitário. O espaço de trabalho traduz-se num recurso permanente 

entre as dimensões individuais e sociais da identidade. Para Abreu, “a compreensão da 

natureza das identidades e das estratégias identitárias permitiria estabelecer relações 

simbólicas com padrões culturais” (2003, p. 69). 

Berger e Luckman (1999), autores enquadrados no âmbito da sociologia do 

conhecimento, que aborda a construção social da realidade, consideram a identidade 

como um elemento-chave da realidade subjetiva que resulta da relação dialética da 

sociedade. Para os mesmos autores, “a identidade é formada por processos sociais” e, 

uma vez fixada, a identidade pode ser mantida, modificada ou remodelada pelas 

relações sociais (1999, p. 228). Estes autores introduzem para o debate das questões da 

identidade as estruturas sociais enquanto elementos determinantes para os processos 

sociais implicados na formação e conservação da identidade. Assim, para aqueles 

autores, “as estruturas sociais históricas particulares engendram tipos de identidade, 

que são reconhecíveis em casos individuais”. Berger e Luckman concretizam a ideia 

com recurso a vários exemplos nomeadamente à de que um americano tem uma 

identidade diferente da de um francês, assumindo assim que “a orientação e o 

comportamento da vida quotidiana depende destas tipificações” (1999, p. 229). 

Sintetizando, a identidade é então um fenómeno que resulta da dialética entre o 

indivíduo e a sociedade e os tipos de identidade são produtos sociais enquanto 

elementos relativamente estáveis da realidade social objetiva, cujo grau de estabilidade 

é igualmente de determinação social. Estes autores acentuam ainda a ideia de que 

qualquer teorização sobre a identidade ou sobre os tipos específicos de identidade deve 

estar sempre enquadrada no âmbito das interações em que estas se localizam e, por isso, 

em teorias mais amplas.  

Para Berger e Luckman, “a identidade é formada por processos sociais”. […] “os 

processos sociais implicados na formação e conservação da identidade são 

determinados pela estrutura social” (1999, p. 228). Isto é, a identidade é objetivamente 

definida numa localização social, “num certo mundo”, e só pode ser subjetivamente 

apropriada juntamente com esse mundo. 
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Na linha de pensamento de Berger e Luckman, Dubar aborda a ultrapassagem da crise 

como uma sequência longa e simultaneamente penosa da “transformação de si” entre o 

abandono de uma “antiga identidade” e a construção de uma “nova identidade” a partir 

das experiências de socialização secundária dos sujeitos. É neste intervalo que, segundo 

o mesmo autor, o indivíduo arrisca a crise enquanto não se clarificarem ou aproximarem 

as duas configurações diferentes de formas identitárias (2006, p. 148).  

Berger e Luckman abordam várias condições para a socialização secundária: um 

parceiro institucional, “um outro generalizado”, que permite o acompanhamento da 

reconstrução identitária entre as antigas e as novas identificações, um “aparelho de 

conversa” que reconhece a nova identidade latente e, por fim, “uma estrutura de 

plausibilidade” que funciona como um laboratório de transformação que permite gerir a 

transição entre as identificações passadas e as presentes (2006, p. 148). A formação e a 

cultura podem desempenhar este papel mediador entre as identificações passadas e 

atuais (Dubar, 2006; Abreu, 2003). Importa referir que, enquanto conceito ambíguo, a 

cultura designa um conjunto de aspetos morais, intelectuais, materiais, dos sistemas de 

valores e dos estilos de vida que caracterizam uma civilização.  

Boudon (1995), sustentado em Burckhardt, aborda três fatores de valorização universal: 

o Estado e a religião enquanto necessidades política e metafísica e, por fim, a cultura 

enquanto resposta às necessidades espirituais de caráter mais restrito. O mesmo autor 

sustenta ainda que a cultura é um processo através do qual a atividade elementar e 

original de raça se transforma em saber refletido e termina num estádio mais elevado 

que diz respeito à ciência e filosofia no seu pensamento puro. Enquanto fator externo ao 

Estado e à religião, a cultura incarna a sociedade. 

A um nível superior, a cultura reside na sociabilidade, ligada à ideia de permuta e 

sociabilidade. Existe assim uma ligação entre a cultura e as relações de sociabilidade. 

Para Boudon (1995), sustentado em Taylor, a cultura expressa-se de uma forma geral 

enquanto herança social e num sentido mais específico enquanto conjunto de culturas 

que animam grupos específicos. 

Teoricamente, a cultura é “um sistema de comportamentos”, uma rede de comunicação 

que na prática relaciona os modelos culturais com os modelos de personalidade. Assim, 

“encarada nas suas diferentes acepções, e a partir das sociedades que a consomem, a 

cultura parece encontrar-se em partilha: entre grupos sociais que lhe atribuem funções 
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diferentes, entre todo o tipo de instâncias relativamente às quais se encontra na base de 

um consenso – porque se o saber separa a cultura une – entre as disciplinas 

construtivas da ciência humana.” (Boudon, 1995, p. 473). A cultura é assim analisada 

pelo mesmo autor enquanto “processo simbólico de interacção social”, como relação 

ativa entre os indivíduos, a sociedade. 

Abreu, no seu livro “Saúde, Doença e Diversidade Cultural”, corrobora a diversidade de 

conceitos de cultura, ainda que entenda que em geral os mesmos remetem para um 

conjunto de princípios explícitos e implícitos adquiridos pelos indivíduos aquando do 

processo de socialização. Para o mesmo autor, “é esta herança colectiva que permite ao 

indivíduo adquirir uma forma específica de interpretar o mundo, exteriorizar emoções, 

desenvolver comportamentos e, por sua vez, contribuir para a reprodução de padrões 

culturais.” (2003, p. 41). Nesta continuidade, a cultura é vista enquanto processo 

mediador que transforma o indivíduo configurando-o para a vivência em sociedade e 

com o meio.  

Na definição de cultura, Abreu (2003, p. 42) considera os aspetos simbólicos e 

prescritivos. Enquanto que “os primeiros englobam as crenças, representações sociais 

e imagens do mundo e da vida, que permitem entender os contornos das identidades 

culturais, dos fenómenos naturais”, os segundos “dizem respeito ao conjunto de 

objectivos, normas, regras e convenções que indicam ao indivíduo e à colectividade a 

natureza das práticas sociais”. O mesmo autor considera a necessidade de 

homogeneizar comportamentos e ações sociais como a primeira função global e 

genérica da cultura. Esta questão remete-nos, de alguma forma, para o que Boudon 

(1990) considera, enquanto método qualitativo na análise de fenómenos complexos, “a 

investigação das homologias estruturais” com a noção de tipo-ideal de Max Weber. 

Contudo, na análise dos fenómenos sociais, não podemos excluir a correspondência 

estrutural destes tipos, pelo que a análise funcional constitui em si um outro método 

importante. 

Dubar, no livro “A crise das identidades”, que nos reporta à realidade francesa, 

identifica como principal conclusão “uma pluralidade de modos de vida, de concepções, 

de configurações, […] de combinações inéditas de formas identitárias que as 

investigações empíricas começam a esclarecer e que manifestam uma crise das formas 

anteriores” (2006, p. 84). Isto é, o autor reporta-se às avultadas mudanças no social com 
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imagens pouco nítidas geradoras de incertezas múltiplas nas conceções de homem e 

mulher que extravasam para outras quadrantes do social como o trabalho. 

Neste capítulo abordámos de forma central o conceito de identidade e identidade social. 

De igual modo abordámos outros conceitos que, não sendo centrais, se ancoram à 

definição de identidade, como é o caso da cultura, grupo profissional, poder, etc., nos 

processos de vida das pessoas em interação, em contextos reais das comunidades e da 

sociedade. 
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3 – A PROFISSÃO DOCENTE E A ENFERMAGEM  

Para melhor compreender a docência em enfermagem na atualidade importa 

compreender as estratégias de profissionalização operadas, com destaque no século XX, 

na profissão de enfermagem no país. Para tal, recorre-se à Sociologia das profissões 

enquanto um ramo da sociologia com pouca tradição em Portugal. Reconhece-se àquela 

disciplina dois grandes períodos: um anterior à década de setenta sustentado por 

abordagens funcionalistas e um segundo período onde emergem uma pluralidade de 

abordagens e paradigmas (Rodrigues, 2002). 

 

3.1 – A Sociologia das Profissões, Profissão e Profissionalismo 

A Sociologia das Profissões tem constituído um domínio da investigação no mundo 

anglo-saxónico, com início nos Estados Unidos nos anos 30, e com um rápido 

desenvolvimento à custa de debates intensos entre os contributos da teoria funcionalista 

e da interacionista. 

O sociólogo Durkheim (1893), em França, foi o primeiro a abordar a evolução da 

atividade económica e as formas de regulação social - os grupos profissionais. Em 

Inglaterra, antes dos trabalhos editados por Parsons (1939) nos Estados Unidos da 

América (EUA), Carr Saunders e Wilson (1933) elaboraram um trabalho sobre a 

história e o significado das profissões inglesas, que formou a teoria da estrutura social, 

na qual as profissões ocupam um lugar de destaque (Dubar; Tripier, 1998).  

Contudo, apesar da convergência de pontos de vista, existem diferenças entre as versões 

funcionalistas. Alicerçadas em modelos e tradições nacionais tão diferentes como a 

França, a Inglaterra e os EUA, não se apoiam nas mesmas definições do que é profissão.  

Para Durkheim, respeitando a tradição francesa, os grupos profissionais integram todas 

as atividades económicas e todas as categorias de trabalhadores, desde patrões, 

assalariados e independentes. Segundo o mesmo autor, não se trata de repor as antigas 

corporações, mas de instituir associações profissionais de um novo tipo, que 

reconhecidas, simultaneamente, pelo Estado e pelas famílias dos membros livres 

associados, constituiriam “novos corpos intermediários” investidos de uma autoridade 
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legal, de modo a assegurar as bases concretas da integração e da regulação sociais 

(Dubar, 1997, p. 127).  

De acordo com a tradição inglesa, Carr Saunders e Wilson distinguem profissões de 

ocupações, emprego vulgar de emprego especializado, estes últimos organizados em 

associações juridicamente reconhecidas.  

Segundo Parsons, à boa maneira americana, as profissões assumem um modelo liberal 

dominante, distinguindo-se enquanto organizações autónomas (Dubar; Tripier, 1998).  

Estamos perante três perspetivas diferentes de uma mesma abordagem conceptual – o 

funcionalismo – e que integram um conjunto de propostas de base comum, que 

constituem as principais apostas das profissões. Desta forma, “o desenvolvimento, o 

reestabelecimento e a organização das profissões estão no cerne do desenvolvimento 

das sociedades modernas, pois que estas asseguram uma função essencial: a coesão 

social e moral do sistema social e representam, deste modo, uma alternativa à 

supremacia do mundo dos negócios, do capitalismo competitivo e da luta de classes” 

(Dubar; Tripier, 1998, p. 68). 

Os sociólogos conferem às ocupações um plano de profissionalização, isto é, fornecem 

uma forma de passagem das ocupações a profissões. A forma como as profissões mais 

antigas e prestigiadas se fizeram emergir como profissões modernas podem trazer 

contributos para outras profissões.  

Ainda neste paradigma funcionalista, o profissionalismo é definido como um modo de 

regulação economicamente eficaz e moralmente desejável que reúne três elementos 

chave: uma técnica intelectual especializada, adquirida através de uma formação longa 

que permite a prestação de serviços reconhecidos à comunidade (Dubar; Tripier, 1998).  

As profissões numa perspetiva funcionalista distinguem-se dos outros pontos de vista, 

segundo Dubar, por uma dupla afirmação: “por um lado, as profissões formam 

comunidades reunidas à volta dos mesmos valores e da mesma «ética de serviço»; por 

outro, o seu estatuto profissional é válido por um saber «científico» e não apenas 

prático” (1997, p. 131). Estas duas características específicas de uma profissão, 

comunidade ética e saber científico, são, segundo o mesmo autor, inseparáveis da 

distinção cultural e do fechamento social.  
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Na abordagem funcionalista, em que as profissões são vistas como modelos 

organizadores do bom funcionamento da sociedade, existe um conjunto de elementos 

estruturais ou instituições que organizam os grupos profissionais como “escolas e 

instituições de formação superior que desenvolvem e transmitem o corpo de 

conhecimentos e constituem importantes instituições de socialização dos profissionais; 

associações profissionais que contribuem para promover os valores de orientação para 

a sociedade e para a manutenção e aumento da autonomia e autoridade profissionais; 

sistema de licenças que protege a autoridade e prestígio profissionais e assegura o 

controlo social” (Rodrigues, 2002, p. 13). 

Para Dubet o funcionalismo é entendido como “uma representação da sociedade 

concebida como um todo funcional, como um sistema no qual a utilidade de cada 

elemento garante a integração do conjunto” (1996, p. 60). Por volta dos anos 60, o 

funcionalismo sofre duras críticas. Nesta perspetiva, o mesmo autor, distingue três 

grandes críticas àquela corrente. Uma primeira, e a mais conhecida, é a recusa expressa 

por alguns autores como Merton à ideia de totalidade funcional. Isto é, aquele autor com 

a introdução da ideia de função latente e função manifesta introduziu a ideia de que 

possam coexistir subsistemas relativamente autónomos (Dubet, 1996). A segunda crítica 

considerada por Dubet como a mais radical, emerge da sociologia das organizações. 

Neste âmbito, “o sistema funcional surge então como um construído que resulta do jogo 

das interacções e das estratégias dos indivíduos e dos grupos” (1996, p. 62). Por fim, a 

última crítica circunscreve-se à própria conceção da ação. Critica-se o postulado 

segundo o qual “o sistema e a coerência determinam a acção de cada um” (1996, p. 

63). 

Em oposição ao funcionalismo, a corrente interacionista vem estudar a interação dos 

indivíduos e grupos na tentativa de perceber como eles constroem as suas carreiras no 

tecido social. O poder das profissões emerge, assim, derivado da corrente interacionista 

através dos trabalhos de Freidson, o qual se torna um importante modelo nos Estados 

Unidos e em Inglaterra. 

A teoria funcionalista valoriza a organização social. Em oposição, a teoria 

interacionista, derivada fundamentalmente da perspetiva promovida pelos sociólogos de 

Chicago, em especial por Everett Hughes (1950-1960) e seus discípulos, salienta as 
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profissões como forma de realização pessoal. Isto é, a atividade profissional deve ser 

estudada como um processo biográfico ou identitário (Dubar; Tripier, 1998). 

Para estes autores, sustentados por Hughes, o trabalho inscreve-se numa trajetória, num 

ciclo de vida, que possibilita compreender como um ser humano veio a fazer o que faz 

no presente (Dubar; Tripier, 1998). Ainda segundo estes autores, existe um duplo ponto 

de vista, ou seja, toda a atividade laboral assenta, do ponto de vista analítico, num 

processo de vida significante, por um lado, e, por outro, nas relações dinâmicas que se 

estabelecem com os outros. Existe como que um acordo tácito entre quem dá, quem 

exerce determinada prática creditada com um diploma, e quem recebe serviços de um 

profissional, legitimado num saber que este último deve manter em segredo. O mesmo 

autor refere ainda organizações destinadas a proteger os profissionais de um público 

“profano”, passível de os agredir de diversas formas. Por fim, define profissão enquanto 

carreira e meio de socialização (Dubar, 1997).  

A ideia central de uma carreira vista como a permanência numa mesma ocupação 

durante uma vida inteira deu lugar, segundo Abbott (1992, p. 132), ao surgimento do 

profissionalismo para tornar as carreiras dos indivíduos dinâmicas. Segundo o mesmo 

autor, as carreiras vitalícias chocam com as leis da oferta e da procura contemporâneas 

dando lugar à mobilidade profissional (Abbott, 1992). 

Desta forma, é reconhecido a Hughes e aos seus seguidores a ligação entre o universo 

do trabalho e os mecanismos da socialização profissional, que sustentam vários estudos 

empíricos, nomeadamente sobre a profissão de enfermagem. Este autor, segundo Dubar 

(1997), põe em destaque a carreira de cada indivíduo na trajetória sócio-profissional. Na 

década de 60, com a dispersão dos sociólogos interacionistas de Chicago, surgem novas 

abordagens teóricas das profissões, que se vão centrar na estrutura económica e nas 

relações de poder (Dubar; Tripier, 1998). 

Na mesma década, o debate entre a teoria funcionalista e a teoria interacionista dá lugar 

a novas abordagens nos Estados Unidos que, sob inspiração Marxista e principalmente 

Weberiana, consagram maior importância aos mecanismos económicos de controlo de 

mercado (Dubar; Tripier, 1998, p. 113).  

Estas novas abordagens questionam as justificações morais ou as motivações 

vocacionais das profissões, tendendo “a considerar as profissões actores colectivos do 
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mundo económico, que conseguiam fechar o seu mercado de trabalho e estabelecer um 

monopólio de controlo das suas próprias actividades de trabalho” (Dubar; Tripier, 

1998, p. 113).  

Ao contrário das perspetivas funcionalistas, as profissões deixam de ser “elementos 

constitutivos” da estrutura social, para historicamente com a sua ação coletiva, na e pela 

sua relação com o Estado, atingirem um sistema de justificações que se designe por 

profissionalismo, o qual é analisado como uma estratégia política e não como uma 

atitude meramente funcional de configuração relacional (Dubar; Tripier, 1998, p. 113).  

Os teóricos desta nova vaga tentam de alguma forma renovar o cenário da sociologia 

das profissões.  

A obra de Max Weber (1967) trouxe para o debate o facto das profissões numa primeira 

fase serem de origem religiosa, isto é, o domínio da atividade religiosa estava no centro 

da vida comunitária. Com a introdução do protestantismo e do capitalismo, as 

profissões passam a apostar nas oportunidades de determinado mercado.  

Freidson (2001) define profissionalismo como o controlo ocupacional do trabalho e 

sugere um modelo ideal tipo das circunstâncias institucionais. Ao elaborar o modelo de 

profissionalismo, o autor distingue um número de variáveis que são contingências 

críticas para definir o ideal tipo que suporta o profissionalismo. 

As diretrizes teóricas são as seguintes: em primeiro lugar, um corpo de sabedoria e 

técnica que é oficialmente reconhecido com base em conceitos abstratos e teorias e 

requer o exercício de discrição considerável; em segundo lugar, uma divisão 

ocupacional e controlada de trabalho; em terceiro lugar, um mercado de trabalho 

controlado requerendo o treino de credenciais para a entrada e a mobilidade de 

carreiras; em quarto lugar, surge um programa de treino ocupacionalmente controlado 

que produz essas mesmas credenciais, o ensino escolar, que está associado a uma 

aprendizagem maior, segregado pelo mercado de trabalho habitual, e que disponibiliza a 

oportunidade para o desenvolvimento do saber; por último, e em quinto lugar, uma 

ideologia conferindo uma maior devoção para fazer um melhor trabalho do que a 

compensação económica. 

O conceito de carreira inscreve-se na teoria interacionista como sinónimo do percurso 

de uma pessoa ao longo do seu ciclo vital.  
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Para Menger (2003), as profissões constituem um segmento particular, uma elite de 

trabalho dotada de elevadas competências e de uma forte autonomia para exercer a sua 

atividade no seio de uma organização. Contudo, a condição de profissão liberal, com 

estatuto independente, não constitui por si só condição necessária para ser assumida 

como uma profissão em si. O objeto profissão, no qual nos revemos, segundo Menger 

(2003), é um domínio fecundo da abordagem sociológica e que se apresenta no 

cruzamento de quatro dimensões: uma análise micro sociológica de atividade produtiva 

individual que se inscreve num perfil identitário; uma análise estrutural e interacionista 

das relações de grupo profissional com os seus pares e com os concorrentes e outras 

profissões vizinhas próximas; uma análise socioeconómica das características do 

trabalho e também da segmentação profissional; e uma análise institucionalista e 

sistémica da constituição da organização do trabalho e da estrutura totalitária social. 

Abordadas as principais teorias que sustentam a nossa problemática, afigura-se-nos que 

é no paradigma interacionista que se desenvolve o nosso trabalho de investigação. 

Wilson recorre à noção de profissionalidade segundo Weiss (1983). Para este autor, o 

conceito exprime a complexidade, a articulação e o dinamismo das competências e das 

capacidades, atuais e potenciais, que definem cada vez mais a atividade produtiva nas 

dimensões individuais e coletivas. 

Segundo Abbott (1992), as profissões tendem a desenvolver-se num padrão comum, 

denominado de profissionalização. 

Lallement remete-nos para os movimentos da revolução industrial entre os séculos 

XVIII e XIX onde, nos países ocidentais, nascem os primeiros sistemas de relações 

profissionais. Sob a génese da constituição de organizações profissionais e dos 

movimentos sindicais, o mesmo autor refere que as relações profissionais tomaram 

corpo na Europa com repercussões na constituição de identidades coletivas (2008). 

Segundo o mesmo autor, os sociólogos das relações profissionais que privilegiam uma 

lógica interacionista estão igualmente atentos à regulação. Isto é, à forma como os 

atores são capazes de criar, manter, parar e mudar as regras sociais. 

O estudo das carreiras, numa perspetiva epistemológica ligada ao interacionismo 

simbólico, é assumido por Huberman (1989) em “La vie des enseignants”. Neste 

trabalho, Huberman apresenta um ciclo de vida profissional dos professores com 7 fases 
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distintas e em interligação. A primeira fase, designada por entrada na carreira, situa-se 

entre o primeiro e o terceiro ano de experiência profissional na docência e caracteriza-se 

fundamentalmente pelo choque com a realidade e o confronto com a complexidade da 

profissão. Segundo o autor, é entre processos de sobrevivência, ligados ao choque com 

a realidade e mecanismos de descoberta, traduzindo algum entusiasmo na 

experimentação, que podem coexistir ou promover uma dominação de um aspeto sobre 

o outro, que se ultrapassa a fase. Podem ainda existir perfis mais marcados por um ou 

outro aspeto.  

A evolução da fase de exploração leva a uma fase posterior, segundo o mesmo autor, a 

de estabilização. Para Huberman, escolher significa eliminar outras possibilidades. 

Assim, “a escolha de uma identidade profissional implica renunciar pelo menos por um 

período determinado, a outras identidades” (1989, p.15). Nesta segunda fase descrita 

pelo autor, entre os 4 e os 6 anos de experiência profissional, surge alguma libertação e 

independência do ator assumindo novos cargos. A este propósito e talvez considerando 

a prematuridade da fase, Huberman recorre ao exemplo dos professores de arte e 

desporto para referir que para os professores daqueles ramos: “há sempre a 

possibilidade de sonhar com uma carreira de artista ou de atleta” (1989, p. 15). 

Parece ser a partir desta última fase, estabilização, que ocorre maior diversidade nos 

percursos dos professores. Com efeito, após esta sedimentação, os professores parecem 

estar mais disponíveis para analisar as problemáticas organizacionais e sociais ao nível 

da política educativa. Assim, e na concretização de alguma autoridade e 

responsabilidade, os professores lançam-se numa série de experiências pessoais 

concretizando a fase de diversificação, caracterizada por um período muito ativo das 

suas vidas numa janela temporal de 7 a 25 anos na docência. Ainda nesta mesma janela 

temporal e na derivação da fase anterior, existe um conjunto de professores que, 

movidos por uma crise existencial possivelmente causada por um conjunto de rotinas, 

trabalham cumprindo regras organizacionais e permanecem numa fase dita de 

questionamento. 

Numa janela temporal entre 25 a 35 anos, Huberman (1989) distingue duas fases. Uma 

primeira designada de Serenidade e distanciamento afetivo, caracterizada pela 

diminuição dos níveis de ambição e investimento e pelo consequente aumento dos 

níveis de confiança e serenidade, e uma segunda denominada de Conservadorismo, 
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marcada por algum desencanto perante a mudança imposta, assumindo assim o 

professor como que alguma marginalidade ao sistema. Como nos acrescenta ainda o 

autor, a monotonia vivida, ano após ano, coloca o ator perante um desencantamento 

proporcionado pelas rotinas após reformas estruturais desencadeadoras de crise. Ainda 

em relação a esta fase, o autor encontra uma relação clara entre a idade e o 

conservadorismo. 

No período de serenidade começam, sobre o plano pessoal e institucional, os 

mecanismos de Dèsengagement (Huberman, 1989). Nesta última fase do ciclo de vida 

profissional, os professores reduzem progressivamente o seu investimento no trabalho 

para assim consagrarem mais tempo para si e para interesses exteriores à escola e a uma 

vida social mais refletida do ponto de vista filosófico. 

Para Abbott, as diferenças de carreira apontam para diferenças de estatutos e, por sua 

vez, as carreiras mais longas apontam para padrões mais fixos. Um dos padrões 

descritos por este autor denomina-se “Rigidez demográfica”. Assim, “uma profissão é 

demograficamente rígida se o seu tamanho e os seus mecanismos reprodutivos 

previnem que a mesma expanda ou contraia rapidamente" (1992, p. 129). A rigidez 

demográfica aumenta o tempo de resposta à mudança nas profissões que constituem este 

padrão deixando muitas vezes com o aumento da procura a sua jurisdição aberta a 

outras profissões concorrentes. A diferenciação interna constitui um outro padrão 

descrito por Abbott. Este padrão pode assumir várias formas e tem efeitos profundos 

nas relações interprofissionais que podem gerar perturbações no sistema. Isto é, as 

diferenças internas podem enfraquecer o controlo da jurisdição e exercem forças que 

podem dificultar as profissões a lidar com mudanças na procura. Em suma e segundo o 

mesmo autor, enquanto as profissões estão geralmente em competição no sistema, 

vários aspetos de diferenciação profissional interna ajudam paradoxalmente a ligar 

profissões diferentes (Abbott, 1992, p. 134). 

Em síntese, as profissões numa primeira abordagem definidas à luz da corrente 

funcionalista circunscrevem-se à dinâmica da organização social. Já recorrendo à 

corrente interacionista valoriza-se o itinerário ou o processo biográfico. Partimos da 

premissa de que a dimensão biográfica de carreira se inscreve na teoria do 

interaccionismo. Estabelecemos uma articulação entre a carreira e o desenvolvimento 

profissional das profissões com recurso a autores como Pierre Michel Menger e Michel 



59 

 

Lallement. Por fim, recorremos a Michaël Huberman, na exploração das várias fases do 

modelo de carreira do autor, desde a entrada na profissão e o choque com a realidade, 

passando pela fase de estabilização e consolidação, diversificação e questionamento, 

serenidade ou conservadorismo até, no limite, se chegar ao “Désengagement”. 

 

3.2 – A Profissão docente: Perfis de configurações reconhecidos 

Pretende-se com o presente capítulo fazer um breve apontamento histórico e social das 

principais alterações legislativas, ocorridas especialmente no final do século XX e início 

do século XXI, com repercussões reconhecidas na identidade dos docentes de 

enfermagem. 

O ensino de enfermagem surge de forma organizada no país no final do século XIX. É 

apenas regulado a partir de 1947 e desenvolve-se sob a tutela do Ministério da Saúde até 

1988 (Vieira, 2007).  

A necessidade de formar enfermeiros, sentida sobretudo pela classe médica, dura 

aproximadamente cinquenta anos circunscrita à instituição hospitalar. Na década de 40, 

o Estado chama a si a regulamentação do ensino de enfermagem, centralizando o 

controlo e a orientação do mesmo (Soares, 1997). Os enfermeiros formam-se 

confinados ao interior do hospital, sempre sob a tutela dos médicos. As escolas 

integravam assim a dinâmica hospitalar, seguindo aquele modelo de formação. Durante 

aproximadamente quarenta anos, são, no entanto, os médicos os únicos professores de 

Enfermagem, decidindo o que um enfermeiro deve saber (Soares, 1997). Em 1947, 

abrem-se novas escolas e é elevada a escolaridade básica para o Curso Geral de 

Enfermagem.  

Entretanto, o Decreto-Lei n.º 36.219, de 10 de abril de 1947 proporcionou a 

reorganização das escolas vigentes (Nunes, 2003). Digamos que este normativo instituía 

formalmente uma realidade que já existia, isto é, formalizava a prática da enfermagem. 

A Enfermagem em Portugal, enquanto síntese de ciência, arte e profissão na década de 

50, manifestava já uma procura de identidade e de espaço autónomo de intervenção nos 

múltiplos contextos de ação (Nunes, 2003). 
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Para Amendoeira, “é imperioso considerar o facto de os espaços de formação terem 

evoluído de escolas como serviços dos hospitais, para escolas que se foram construindo 

com diferentes autonomias técnica, administrativa, pedagógica, financeira e científica; 

bem como a evolução da disciplina de enfermagem, que na década de 50 se iniciou com 

a precursora, designada à altura por técnica(s) de enfermagem, da responsabilidade 

dos enfermeiros que à altura eram designados por Monitores” (2006, p. 330). 

Na década de 50, os professores de enfermagem eram essencialmente médicos. Aos 

enfermeiros do ensino, era-lhes atribuído o estatuto de “monitor”. Este vocábulo, mais 

ligado à vertente instrumental e prática da Enfermagem, perdurou até ao início da 

década de 90 (Amendoeira, 2006). Os primeiros monitores tinham diferentes funções, 

desde a abordagem a técnicas de enfermagem e orientação de estágios até à 

coordenação de cursos e gestão de escolas que recaía nos Monitores chefes 

(Amendoeira, 2008). 

Na década de 60, segundo o mesmo autor “a reforma de 65, enfatiza a importância de 

um corpo docente, em número suficiente e especialmente preparado para o fim em 

vista. A responsabilidade total do ensino passou a ser das enfermeiras professoras (ou 

monitoras), enquanto que os médicos e outros técnicos passam a ser colaboradores” 

(Amendoeira, 2008, p. 334). 

Nos finais da mesma década, com o Decreto-Lei n.º 48.166, de 27 de dezembro de 

1967, estrutura-se a carreira de Enfermagem Hospitalar, de Saúde Pública e do Ensino. 

Nela se reconhece, pela primeira vez, que os professores de enfermagem são 

genuinamente enfermeiros de formação inicial e continuada. Este diploma, na sequência 

do disposto na base XXV da Lei n.º 2120, de 19 de julho de 1963, estrutura assim, entre 

outras, a carreira do ensino. Como condição, é exigido para todos os lugares do ensino o 

2.º ciclo dos Liceus, prevendo-se no mesmo documento, para mais tarde, o 3.º ciclo e, a 

partir da categoria de Monitor, o Curso de Enfermagem Complementar. No seu Artigo 

2.º, alínea c), estão previstas as seguintes categorias para a carreira do ensino: Diretor de 

Escola, Monitor Chefe, Enfermeiro Professor, Monitor e Auxiliar de Monitor. Nesta 

altura pela primeira vez os enfermeiros docentes são considerados como professores 

(Amendoeira, 2006). 

Já o Artigo 5.º do mesmo Decreto-Lei refere que os Auxiliares de Monitores são 

selecionados de entre os Enfermeiros habilitados com o 3.º ciclo dos Liceus e que 
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tenham, no mínimo, um ano de exercício profissional. Os Monitores, por sua vez, são 

destacados por concurso de provas de entre os Auxiliares de Monitor, com pelo menos 

dois anos na categoria e habilitados com o Curso de Enfermagem Complementar - 

Secção de Ensino. Os Enfermeiros Professores e Monitores Chefes são recrutados, 

também por concurso de provas, de entre os Monitores com pelo menos 3 anos de 

exercício de funções na categoria. Por fim, os Diretores de Escola são selecionados de 

entre os Enfermeiros Professores e Monitores Chefes, desde que aprovados em 

concurso nacional de habilitação. 

A Escola de Ensino e Administração em Enfermagem (EEAE), criada no mesmo ano 

(1967), foi determinante para a formação especializada dos professores, ainda que estes 

se continuassem a denominar por monitores. 

O desenvolvimento da rede de escolas pelas capitais de distrito, na década de 70, levou 

a uma maior mobilidade e crescimento do corpo docente que, à medida que ia 

adquirindo a sua formação, integrava novas escolas pelo país.  

O universo de escolas de Enfermagem que se foram constituindo no país apresentava 

percursos e dependências ministeriais díspares. A maioria das escolas públicas dependia 

do Ministério do Interior, à exceção da Escola Técnica de Enfermagem, que dependia 

do Ministério da Educação. Outras, como a Escola de Enfermagem da Cruz Vermelha 

Portuguesa, Escola de Enfermagem Franciscanas Missionárias de Maria, ou Escola de 

Enfermagem de S. Vicente de Paulo, tinham dupla tutela, dependendo do Ministério da 

Defesa e do Interior (Nunes, 2003). Este último aspeto parece ter constituído um entrave 

ao longo dos anos à integração do ensino de enfermagem no sistema educativo nacional 

e, consequentemente, à evolução da profissão. 

O Decreto-Lei n.º 414/71, de 27 de setembro, veio agravar a situação dos docentes de 

enfermagem quanto às condições de trabalho, de salário, horário e reconhecimento 

social (Amendoeira, 2006). 

Em 1973, inicia-se o processo de democratização do Ensino Superior em Portugal, pela 

mão de Veiga Simão e, neste mesmo ano, são inauguradas novas escolas de 

Enfermagem em quase todas as capitais de distrito, com exceção de Aveiro e Setúbal 

(Nunes, 2003). A este propósito, Amendoeira, sustentado por Soares, refere que “a rede 
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de escolas aumentou substancialmente, tendo as novas escolas como missão principal a 

formação de auxiliares de enfermagem” (2008, p. 336). 

Segundo Stoer, é atraente interpretar a reforma de Veiga Simão como “o desenlace final 

de mais de uma década de projectos de reforma do ensino, iniciado nos anos 50 com o 

ministro da educação, Leite Pinto, depois com Galvão Teles e a elaboração, em 1968, 

do Projecto de Estatuto da Educação Nacional, seguido da proposta de lei da reforma 

do ensino médio, sob mandato do ministro da Educação, José Hermano Saraiva, até 

chegar finalmente, à época de Veiga Simão” (2008, p. 19), onde estava patente o 

alargamento do ensino.  

Até 1974, não existia uma política uniforme na formação dos enfermeiros. Amendoeira 

considera como constrangimentos à sistematização dos saberes utilizados: “a 

dominação do grupo profissional dos médicos, o género, e a existência de dois níveis de 

formação inicial até 1975” (2006, p. 364).  

A criação do Departamento de Ensino de Enfermagem foi um marco importante na 

evolução do ensino (1976), pois começou-se a delinear a necessidade de alguma 

uniformidade no ensino de enfermagem. A partir de 1976, a procura do ensino de 

Enfermagem aumenta e é reconhecido um bom nível a esse ensino, apesar de 

permanecer fora do sistema educativo nacional.Com esta importante reforma do ensino 

de enfermagem, da qual resultou um plano de estudos denominado de “Livro Verde”, 

promove-se uma orientação mais centrada na pessoa e na disciplina de enfermagem 

(Amendoeira, 2006). O mesmo autor, refere ainda que um dos indicadores mais 

importantes para o desenvolvimento da enfermagem foi a elevação da habilitações 

literárias ao nível do curso complementar para o acesso ao curso de enfermagem em 

1979 (Decreto-Lei n.º 68/79, de 6 de setembro). Como refere Stoer, “A década de 

setenta foi marcada por uma considerável mobilização na educação em Portugal” 

(Stoer, 2008, p. 19). 

Nos anos 80, com a publicação do Decreto-Lei n.º 305/81, esboçam-se pela primeira 

vez no registo normativo os conteúdos funcionais das categorias de docentes, ainda que 

a carreira de enfermagem continue única, os quais se aplicam a três áreas de atuação: a 

prestação de cuidados, a administração e a docência. Nesta continuidade, os docentes 

integram-na com as categorias de Enfermeiro Professor, Enfermeiro Assistente e 

Enfermeiro Monitor. Darras (2004) questiona a consciência dos professores sobre a 
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dupla profissão enfermeiro-docente, referindo a este propósito que: “muito 

frequentemente […] o esforço de investimento profissional coloca-se mais sobre a 

profissão de enfermeiro que sobre a profissão de professor, cujo papel é menos 

desenvolvido” (2004, p. 267). 

A carreira criada em 1967, que sofrera adaptações decorrentes da reforma de 1971, viria 

a ser profundamente alterada em 1981, com a homogeneização da carreira de 

enfermagem nas diferentes áreas de atuação e comportou, ainda posteriormente, 

alterações marcantes em 1985. O Decreto-Lei n.º 178/85, de 23 de maio, que aprova a 

revisão da carreira de enfermagem, já prevê, ainda que o diploma se aplique às três 

áreas de atuação com base nos estudos à data em curso, uma carreira própria para a 

docência de enfermagem, que tem em vista a integração do ensino de enfermagem no 

sistema educativo nacional. Refira-se que, no seguimento deste diploma, a carreira se 

desenvolve em cinco graus aos quais correspondem as diferentes categorias, das quais 

destacamos, na sequência do nosso objeto de estudo, as funções do Enfermeiro Monitor, 

do Enfermeiro Assistente e do Enfermeiro Professor.  

Segundo Collière (2003), remetendo-nos para a realidade francesa, as enfermeiras 

docentes na sua maioria deixaram de se reconhecer como enfermeiras, identificando 

valorização profissional na pedagogia. Para a mesma autora “ensinar não é cuidar” 

(2003, p. 95), mas este investimento na pedagogia intensificado a partir dos finais da 

década de oitenta/ início da década de noventa, pode ter significado uma procura de 

reconhecimento social não encontrado no exercício profissional, já que “é precisamente 

nos locais de formação que é feita a iniciação ao que fundamenta a identidade 

profissional” (2003, p. 96). 

Após a aprovação da Lei de Bases do Sistema Educativo Nacional (Lei n.º 46/86, de 14 

de outubro), em 1986, o Ensino Superior compreende o Ensino Universitário e o Ensino 

Politécnico. 

Igualmente na década de 80, o emergir das especialidades constituiu uma dimensão 

importante na interdisciplinaridade com repercussões várias na prestação de cuidados e 

nas políticas de saúde em geral. 
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Com o Decreto-Lei n.º 480/88, de 23 de dezembro, procedeu-se à integração do Ensino 

de Enfermagem no Sistema Educativo Nacional ao nível do Ensino Superior 

Politécnico. 

O curso superior de Enfermagem mantém a duração de três anos, confere o grau de 

bacharelato e o título de enfermeiro e passa a ser ministrado em Escolas Superiores de 

Enfermagem. Aproxima-se, ainda que do ponto de vista normativo, a um subsistema 

paralelo, baseado nos Institutos Politécnicos, que teve início nos anos oitenta (Afonso, 

1994). A inovação subjacente ao currículo do curso propunha uma alteração relativa do 

papel do professor. Cabia à escola, e ao grupo de professores, adaptar o currículo à nova 

filosofia da formação em enfermagem (Marques, 2005). 

Através da Portaria n.º 195/90, de 17 de março, assegurava-se um controlo apertado 

sobre o ensino de enfermagem ao definir as linhas gerais orientadoras dos planos de 

estudos: a estrutura do curso, as áreas obrigatórias, os períodos de tempo limite para o 

ensino teórico e o ensino prático, bem como os objetivos gerais correspondentes a estes 

dois períodos.  

Afirmou-se, assim, a necessidade de se aplicar as regras do Estatuto da carreira do 

pessoal docente do Ensino Politécnico, tendo-se estabelecido, mais tarde, no Decreto-

Lei n.º 166/92, de 5 de agosto, os mecanismos de transição. Neste diploma, tal como 

resulta do artigo 8.º, os enfermeiros da área da docência transitam para as categorias da 

carreira do pessoal docente do Ensino Superior Politécnico nos seguintes desígnios: 

“Transitam para a categoria de assistente do 1º ou 2º triénio os enfermeiros-monitores 

que possuam licenciatura adequada, ou equivalente, e que contem, respectivamente, até 

três anos ou mais de três anos na categoria […];Transitam para a categoria de 

professor-adjunto os enfermeiros assistentes que possuam licenciatura adequada, ou 

equivalente, com pelo menos três anos na categoria […]; Transitam para a categoria 

de professor-coordenador os enfermeiros-professores que possuam licenciatura 

adequada, ou equivalente, com pelo menos três anos na categoria e os assessores 

técnicos de enfermagem da área de ensino que, em alternativa […] 

No que concerne ao regime de prestação de serviços, e segundo o disposto no Decreto-

Lei n.º 185/81, de 1 de julho, que aprova o estatuto da carreira do pessoal docente do 

Ensino Superior Politécnico, entende-se por regime de tempo integral o que 

corresponde a um máximo de doze horas de aulas semanais e um mínimo de seis, ainda 
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que, segundo o mesmo diploma, o pessoal docente de carreira exerça as suas funções, 

em regra, em regime de dedicação exclusiva. Este último regime de prestação de 

serviços, dedicação exclusiva, implica a renúncia ao exercício de qualquer função ou 

atividade remunerada, pública ou privada, incluindo o exercício de profissão liberal. 

A Lei n.º 54/90, de 5 de setembro, estabelece o estatuto e a autonomia dos 

estabelecimentos de Ensino Superior Politécnico e o regime de organização e gestão dos 

mesmos. O ensino de Enfermagem fica sob a tutela dos Ministérios da Saúde e da 

Educação e a cada escola superior de Enfermagem é conferida autonomia para elaborar 

o seu próprio currículo. 

Ainda de acordo com o Decreto-Lei n.º 166/92, de 5 de agosto, criados os mecanismos 

de adaptação, deslocação e, finalmente, regras excecionais de transição e integração no 

Ensino Superior Politécnico, determina-se que, quanto aos demais docentes e doravante, 

aplicar-se-á o regime do estatuto da carreira do pessoal docente do ensino politécnico 

(Decreto-Lei n.º 185/81, de 1 de julho). Nesta continuidade, Amendoeira refere que 

passa a ser exigida formação académica e os enfermeiros docentes passam a realizar 

cursos de mestrado e doutoramento em universidades portuguesas e estrangeiras. O 

mesmo autor define os professores de enfermagem como “licenciados em enfermagem 

(através de um processo de equiparação que considerou a formação literária, 

académica e a experiência profissional);desenvolveram o conhecimento experiencial da 

orientação e da formação teórica e orientação no trabalho e, para além desse 

conhecimento desenvolveram o conhecimento baseado na formação escolarizada, por 

meio da qual atingiram os diferentes níveis de formação” (2008, p. 340). 

O Decreto-Lei n.º 205/95, de 8 de agosto, define o regime de autonomia e de gestão 

aplicável às escolas superiores de enfermagem, nos seguintes termos: “as escolas 

superiores de enfermagem são estabelecimentos de ensino superior politécnico dotados 

de personalidade jurídica e de autonomia administrativa, financeira, científica e 

pedagógica”.  

A resolução do Conselho de Ministros n.º 140/98, de 4 de dezembro, viria a integrar nos 

seus objetivos a transição de todas as escolas para o Ministério da Educação, a 

reorganização da rede com a integração das escolas em unidades mais amplas como os 

Institutos Politécnicos, Institutos Politécnicos de Saúde ou Universidades, a criação da 
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Escola Superior de Saúde e, por fim, a criação de novas escolas de saúde em Aveiro e 

Setúbal.  

Com o Decreto-Lei n.º 353/99, de 3 de setembro, fixam-se as regras gerais a que está 

subordinado o ensino de enfermagem no âmbito do Ensino Superior Politécnico. São 

também previstas, neste diploma, duas medidas de transição de especial importância: o 

Ano Complementar de Formação em Enfermagem e os Cursos de Complemento de 

Formação em Enfermagem. No mesmo diploma refere-se ainda que: “ A formação na 

área da Enfermagem ao nível do mestrado e do doutoramento será naturalmente 

desenvolvida pelas instituições de ensino universitário no quadro do disposto no n.º 2 

do artigo n.º 13 da Lei de bases do Sistema educativo (Lei n.º 46/86, de 14 de Outubro, 

alterada pela Lei n.º 115/97, de 19 de Setembro)”. 

Só em 1999, com a publicação da Portaria n.º 799-D/99, de 18 de setembro, foi 

aprovado o regulamento geral do Curso de Licenciatura em Enfermagem. Este curso 

passou a ter a duração de quatro anos.  

Através da Lei n.º 26/2000, de 23 de agosto, é aprovada a organização e ordenamento 

do ensino superior. O artigo 2.º deste diploma clarifica alguns conceitos tais como: 

“estabelecimento, a unidade orgânica institucional autónoma no âmbito do ensino 

superior; Estabelecimento integrado, o estabelecimento composto por mais de uma 

unidade orgânica; estabelecimento não integrado, o estabelecimento desprovido de 

unidades orgânicas; Unidade orgânica, a base institucional, pedagógica e científica 

dos estabelecimentos integrados, dotada de autonomia que lhe é conferida pelos 

estatutos do estabelecimento no quadro da lei, e através da qual estes organizam e 

desenvolvem as suas actividades; sistema de ensino superior, o conjunto de diversos 

subsistemas a que se refere o Artigo 4.º”. Neste último artigo refere-se que o ensino 

superior compreende, quanto à natureza da formação ministrada, o ensino universitário 

e o ensino politécnico. Já em relação à natureza da entidade instituidora do ensino 

superior, compreende-se o ensino superior público e o ensino superior particular e 

cooperativo. Ainda na mesma Lei, o artigo 5.º remete-nos para o conjunto de 

estabelecimentos de ensino, a saber: as universidades, as escolas universitárias não 

integradas, os institutos politécnicos e as escolas superiores politécnicas não integradas. 

Por fim, o Decreto- Lei n.º 99/2001, de 28 de março coloca as escolas superiores de 

enfermagem e de tecnologia da saúde pública sob tutela exclusiva do Ministério da 
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Educação e procede à reorganização da sua rede, assim como à criação do Instituto 

Politécnico da Saúde de Coimbra, de Lisboa e do Porto. Nesta continuidade, estabelece-

se naquele diploma que: “procede-se à transição daquelas escolas para a tutela do 

Ministério da Educação e à reorganização da rede, através da sua integração em 

estabelecimentos de ensino superior já existentes ou, no caso de Coimbra, de Lisboa e 

do Porto, em novos institutos politécnicos vocacionados para a área da saúde; 

nalgumas circunstâncias as escolas conservam o estatuto de escola não integrada, 

promovendo-se, nesses casos, o desenvolvimento de formas de cooperação ou 

associação com outros estabelecimentos de ensino superior, tendo em vista, 

designadamente, a qualificação do pessoal docente, a utilização de recursos em comum 

e a acção social escolar”. 

A Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro, prevê no seu capítulo V os mecanismos legais 

para os processos de criação, transformação, cisão, fusão e extinção de Unidades 

orgânicas. Ainda que noutro espectro temporal, começa a assistir-se a uma mudança de 

paradigma, pois tal como nos refere Barroso “a escola (individualmente considerada) 

torna-se a unidade de gestão do sistema, e o “sistema de escolar” torna-se um “sistema 

de escolas” […] (2011, p. 28). O mesmo normativo, que estabelece o regime jurídico 

das instituições de ensino superior, reforça a natureza pública e privada e a natureza 

binária do sistema de ensino superior, prevendo no artigo 3.º o seguinte:  

“1 — O ensino superior organiza-se num sistema binário, devendo o ensino 

universitário orientar-se para a oferta de formações científicas sólidas, juntando 

esforços e competências de unidades de ensino e investigação, e o ensino politécnico 

concentrar-se especialmente em formações vocacionais e em formações técnicas 

avançadas, orientadas profissionalmente. 

2 — A organização do sistema binário deve corresponder às exigências de uma procura 

crescentemente diversificada de ensino superior orientada para a resposta às 

necessidades dos que terminam o ensino secundário e dos que procuram cursos 

vocacionais e profissionais e aprendizagem ao longo da vida”. 

A mesma lei prevê no seu artigo 49.º os requisitos que o corpo docente das instituições 

de Ensino Politécnico deve satisfazer. Assim, de entre outros desígnios, a atividade 

docente e de investigação é sobejamente reforçada na detenção de título de especialista 

e/ou de doutor em regime de tempo integral, num valor percentual mínimo de 15%.  
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Esta mesma lei altera, de uma forma geral, a gestão das escolas de enfermagem, muitas 

convertidas em escolas superiores de saúde. Nesta continuidade terminam as reuniões 

oficiais anuais de Diretores e de Presidentes de Conselho Diretivo das Escolas 

Superiores de Enfermagem Públicas, anteriormente previstas na lei. Estas últimas deram 

lugar a um movimento alternativo enquanto grupo de interesse emergente formado por 

professores em cargos de gestão. Nasce assim o Fórum do Ensino de Enfermagem 

(FEE) em 2007. Com efeito, Lawn reconhece uma origem alternativa da produção da 

identidade centrada no envolvimento dos professores em movimentos sociais (2000, p. 

76).  

Com a constituição pública do FEE, e da respetiva carta de princípios 
(1)

, as escolas 

privadas, que até então apenas eram convidadas para as reuniões de Diretores e de 

Presidentes de Conselho Diretivo, podiam agora aderir ao mesmo mediante adesão 

formal à carta de princípios. 

O primeiro coordenador da mesa do FEE foi eleito de entre os três cenários que 

tipificam a atual rede de ensino de enfermagem - escolas não integradas, escolas 

integradas em Institutos Politécnicos e escolas integradas em contextos universitários - e 

o seu mandato decorreu de 2007 até 2011, altura em que foi eleito novo coordenador. 

Tal como se pode ler na carta de princípios, o FEE é um espaço de reflexão, partilha e 

interação vocacionados para a discussão, análise e aprofundamento de assuntos que 

interessam ao ensino de enfermagem e ao funcionamento das instituições de ensino 

superior que atribuem graus académicos na formação em Enfermagem. 

O FEE funciona em plenário e/ou comissões parcelares. Ocorreram ao longo de cinco 

anos de existência alguns fóruns abertos de natureza nacional e institucional. 

O plenário integra todos os membros do FEE que aderiram à carta de princípios. Já as 

comissões integram os membros do FEE com interesses específicos comuns e cada 

                                                      
1
  A carta de princípios do FEE (Porto, 2007), em versão não publicada, foi consultada na Escola 

Superior de Saúde do Instituto Superior Politécnico de Santarém. Foram igualmente consultados, 

naquele local, 2 assentos de reunião em versão não publicada (Santarém, 2007; Lisboa, 2010). Por 

fim, procedeu-se também à consulta de documento elaborado pelo Professor José Amendoeira, 

intitulado de“20 anos de ensino superior em Portugal – 1988-2008” [projeção visual composta por 

12 diapositivos (2009) e correspondente à comunicação efetuada no âmbito do Fórum Aberto do 

Ensino de Enfermagem em Junho de 2009 no Porto. 
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membro faz-se representar nas atividades pelo seu dirigente máximo ou por quem 

aquele designar. 

Ordinariamente o plenário reúne duas vezes por ano e, extraordinariamente, sempre que 

a Comissão permanente do FEE o entender necessário ou por solicitação de 1/3 dos seus 

membros. Por sua vez, as comissões reúnem com a periodicidade estabelecida com os 

membros que as integram. 

A comissão permanente, que foi criada com a carta de princípios, é constituída por um 

representante das escolas integradas em Institutos Superiores Politécnicos, um 

representante das escolas integradas em Universidades e um representante das escolas 

não integradas. 

Foram variadíssimos os assuntos e documentos em debate, alguns inclusive com 

repercussão nacional na política educativa e na profissão, pelo facto de ser emanada 

para a administração central a reflexão coletiva.  

Conscientes de que cinco anos de existência constituem-se parcos para um estudo em 

profundidade, generalizações ou conclusões precipitadas, o recurso a este movimento 

contemporâneo pelos nossos atores parece fazer dele uma estratégia coletiva capaz de 

gerar uma ação coletiva com sentido igualmente coletivo. Será unicamente neste 

prisma, estratégico, que se apresenta a história deste movimento de debate social 

contemporâneo. 

Em 2009, o Decreto-Lei n.º 207/2009, de 31 de agosto, veio alterar o Decreto-Lei n.º 

185/81, determinando a eliminação da figura do Assistente no tempo integral e 

dedicação exclusiva, mantendo-se para o tempo parcial. Na versão anterior à alteração 

do Decreto-Lei n.º 185/81 pelo Decreto-Lei n.º 207/2009, previa-se no n.º 1 do artigo 3.º 

que: “Ao assistente compete coadjuvar os professores no âmbito da actividade 

pedagógica, científica e técnica da disciplina ou área científica em que presta serviço, 

devendo ser-lhe cometida a leccionação de aulas práticas ou teórico-práticas, a 

orientação de trabalhos de laboratório ou de campo e colaborar na realização de 

actividades de investigação e desenvolvimento experimental, segundo as linhas gerais 

prévia e superiormente definidas no âmbito da referida área científica.” Acresce ainda 

que o mesmo Decreto-lei n.º 207/2009 vem introduzir alterações ao Estatuto da Carreira 
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Docente do Ensino Superior Politécnico e ao Decreto-Lei n.º 369/2007, de 5 de 

novembro, que cria a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES). 

Por sua vez, o regime jurídico de atribuição do título de especialista foi aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 206/2009, de 31 de agosto, que preconiza a necessidade de os 

estabelecimentos de ensino superior disporem de um corpo docente e de investigadores 

detentores de título de especialista.  

Importa referir ainda que, segundo o artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 207/2009, que se 

reporta ao regime de transição dos Assistentes, a categoria subsiste enquanto existirem 

trabalhadores que para ela tenham transitado, continuando a considerar-se os seus 

titulares integrados na carreira. 

Neste enquadramento legal, compete ao Professor Adjunto colaborar com os 

professores coordenadores no âmbito de uma disciplina ou área científica e ainda: “a) 

Reger e leccionar aulas teóricas, teórico-práticas e práticas; b) Orientar, dirigir e 

acompanhar estágios, seminários e trabalhos de laboratório ou de campo; c) Dirigir, 

desenvolver e realizar actividades de investigação científica e desenvolvimento 

experimental, segundo as linhas gerais prévia e superiormente definidas no âmbito da 

respectiva disciplina ou área científica; d) Cooperar com os restantes professores da 

disciplina ou área científica na coordenação prévia da alínea d) no número seguinte.” 

Ao Professor Coordenador compete a coordenação pedagógica, científica e técnica das 

atividades docentes e de investigação compreendidas no âmbito de uma disciplina ou 

área científica e designadamente: “a) Reger e leccionar aulas teóricas, teórico-práticas 

e práticas; b) Orientar estágios e dirigir seminários e trabalhos de laboratório ou de 

campo; c) Supervisionar as actividades pedagógicas, científicas e técnicas dos 

professores adjunto da respectiva disciplina ou área científica; d) Participar com os 

restantes professores coordenadores da sua área científica na coordenação dos 

programas, metodologias de ensino e linhas gerais de investigação respeitantes às 

disciplinas dessa área; e) Dirigir, desenvolver e realizar actividades de investigação 

científica e desenvolvimento experimental no âmbito da respectiva disciplina ou área 

científica.” 

Segundo a Direção Geral do Ensino Superior – Ministério da Ciência, Tecnologia e 

Ensino Superior, numa perspetiva política e simultaneamente educacional, o Processo 
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de Bolonha iniciou-se, de forma informal, em 1998, com a Declaração de Sorbonne, 

mas é com a Declaração de Bolonha, em junho de 1999, que arranca oficialmente. Esta 

Declaração determina um conjunto de etapas a seguir pelos sistemas de ensino superior 

europeus com o objetivo de se conseguir uma harmonia no espaço europeu do ensino 

superior, salvaguardando especificidades nacionais. 

Os objetivos gerais da Declaração de Bolonha passam pelo aumento da competitividade 

do sistema europeu do ensino superior e pela promoção da mobilidade e 

empregabilidade dos diplomados do ensino superior na Europa. 

No ano 2000, um grupo de universidades aceitou o desafio proposto por Bolonha e 

elaborou um projeto-piloto denominado «Tuning - sintonizar as estruturas educativas 

da Europa». Este projeto Tuning abordou várias das linhas de ação acordadas em 

Bolonha na determinação de um sistema de títulos facilmente reconhecíveis e 

comparáveis, na adoção de um sistema baseado em dois ciclos e no estabelecimento de 

um sistema de créditos comuns.  

As competências adquiridas devem descrever os resultados de aprendizagem e, ainda 

que se apele à diversidade e autonomia na elaboração dos planos de estudo, preconiza-

se uma linguagem comum. No documento publicado online podemos ler: “O projeto 

Tuning procura comparar métodos e conteúdos de ensino europeus e aposta na 

sintonia, procurando definir perfis profissionais comparáveis e contribuir, através da 

possibilidade de tornar os diplomas mais facilmente legíveis em termos dos seus 

conteúdos, para a empregabilidade no mercado de emprego europeu”. 

As estruturas deste projeto apontam ainda para quatro áreas de abordagem: 

competências genéricas, competências específicas, o papel dos European Credit 

Transfer System (ECTS) como um sistema de acumulação de créditos e, por fim, o 

papel de aprender, ensinar, avaliação e performance em relação à garantia da qualidade 

e avaliação. O Quadro seguinte sintetiza os descritores desenvolvidos pelo Joint Quality 

Iniciative Group, para o 1.º e 2.º Ciclos: 

 

 

 

http://www.dges.mctes.pt/DGES/pt/Estudantes/Processo+de+Bolonha/Processo+de+Bolonha/O+Processo+de+Bolonha.htm
http://www.dges.mctes.pt/DGES/pt/Estudantes/Processo+de+Bolonha/Objectivos/Reconhecimento+de+graus+académicos/Reconhecimento+de+graus+académicos.htm
http://www.dges.mctes.pt/DGES/pt/Estudantes/Processo+de+Bolonha/Objectivos/Sistema+Graus/Sistema+de+graus+académicos.htm
http://www.dges.mctes.pt/DGES/pt/Estudantes/Processo+de+Bolonha/Objectivos/ECTS/Etcs.htm
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QUADRO N.º 1 - DESCRITORES DE DUBLIN 1.º E 2.º CICLOS 

 

 

Fonte: Joint Quality Iniciative Group 

 

Em 2001, os Ministros da Educação reunidos em Praga reconhecem a necessidade de 

introduzir ou adotar mais três linhas conducentes à evolução do processo: a promoção 

da aprendizagem ao longo da vida; o maior envolvimento dos estudantes na gestão dos 

estabelecimentos de ensino superior e a promoção da atratividade do ensino superior na 

Europa. 

Já em setembro de 2003, 33 responsáveis pelo ensino superior confirmam em Berlim os 

objetivos assentes em Bolonha e em Praga adicionando, àqueles, a vinculação estreita 

entre o espaço europeu do ensino superior e o espaço europeu da investigação, 

fortalecendo e melhorando a capacidade investigadora e o ensino da Europa. Assiste-se 

ainda no mesmo ano à inclusão do 3.º ciclo de estudos no processo de Bolonha, 

aumentando assim a mobilidade quer ao nível do doutoramento, quer ao nível dos pós- 

doutoramentos. 

Demonstrem a capacidade para integrar conhecimentos, lidar com 

questões complexas, desenvolver soluções ou emitir juízos em situações de 

informação limitada ou incompleta, incluindo reflexões sobre as 

implicações e responsabilidades éticas e sociais que resultem ou 

condicionem essas soluções e esses juízos

Permita, e constitua a base de desenvolvimento e/ou aplicações originais, 

nomeadamente em contexto de investigação

Aplicação de conhecimentos e compreensão

Saibam aplicar os conhecimentos e a capacidade de compreensão e 

resolução de problemas em situações novas e não familiares, em contextos 

alargados e multidisciplinares, ainda que relacionados com a sua área de 

estudo

Tenham desenvolvido as competências que lhes permitam uma 

aprendizagem ao longo da vida, de um modo fundamentalmente auto-

orientado e autónomo

Sejam capazes de comunicar as suas conclusões – e os conhecimentos e 

os raciocínios a elas subjacentes – quer a especialistas, quer a não 

especialistas, de uma forma clara e sem ambiguidades.

Comunicação

Competências de auto-aprendizagem

Realização de julgamento/tomada de decisões

Sejam dotados de competências que lhes permitam comunicar informação, 

ideias, problemas e soluções, tanto a públicos constituídos por especialistas 

como não especialistas

Comunicação

Competências de auto-aprendizagem

Tenham desenvolvido as competências que lhes permitam uma aprendizagem 

ao longo da vida, com elevado grau de autonomia

2º CICLO

Atribuição do grau aos estudantes que tenham atingido:

Conhecimento e capacidade de compreensão

Tenham demonstrado possuir conhecimentos e capacidade de 

compreensão a um nível que: 

Sustentando-se nos conhecimentos de nível de 1º ciclo, os desenvolva e 

aprofunde

Mostrem capacidade de recolher, selecionar e interpretar informação 

relevante, particularmente na sua área de estudo, que os habilite a 

fundamentarem as soluções que preconizem e os juízos que emitem, incluindo 

na análise os aspetos sociais científicos e éticos relevantes

1.º CICLO

Atribuição do grau aos estudantes que tenham atingido:

Conhecimento e capacidade de compreensão

Tenham demonstrado possuir conhecimentos e capacidade de compreensão a 

um nível que: 

Sustentando-se nos conhecimentos de nível secundários, os desenvolva e 

aprofunde 

Corresponda e se apoie em livros de texto de avançado

Em alguns domínios da área de estudo, se situe ao nível dos conhecimentos de 

ponta na área científica respetiva

Aplicação de conhecimentos e compreensão

Saibam aplicar os conhecimentos e a capacidade de compreensão adquiridas, 

de forma a evidenciarem uma abordagem profissional ao trabalho 

desenvolvido na sua área vocacional

Realização de julgamento/tomada de decisões

Comprovem capacidade de resolução de problemas no âmbito da sua área de 

estudo, e de constituírem e fundamentarem a sua própria argumentação
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QUADRO N.º 2 - DESCRITORES DE DUBLIN DOUTORAMENTO 

 

 

 

Fonte: Joint Quality Iniciative Group 

 

Em maio de 2005 os ministros dos 45 países participantes no processo de Bolonha 

reuniram-se na Noruega em Bergen e reafirmaram os objetivos definidos em Berlim 

referentes à promoção de vínculos mais estreitos entre o espaço europeu do ensino 

superior, o espaço europeu da investigação e o doutoramento. Desta forma, a Diretiva 

2005/36/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 de setembro de 2005, viria a 

estabelecer os limites mínimos de formação para o enfermeiro de cuidados gerais na 

União Europeia.  

Comunicação

Seja capaz de comunicar com os seus pares, a restante comunidade 

académica e com a sociedade em geral sobre a área em que é especializado.

Competências de auto-aprendizagem

Seja capaz de, numa sociedade baseada no conhecimento, promover, em 

contexto académico e/ou profissional, o progresso tecnológico, social ou 

cultural.

Dominem as competências, aptidões e métodos de investigação associados ao 

domínio científico.

Aplicação de conhecimentos e compreensão

Demonstrem a capacidade para conceber, projetar, adaptar e realizar uma 

investigação significativa respeitando as exigências impostas pelos padrões de 

integridade académica;

Realizem uma quantidade significativa de trabalho de investigação original que 

contribua para o alargamento das fronteiras do conhecimento, parte da qual 

mereça a divulgação nacional ou internacional em publicações sujeitas a 

“reefere”.

Realização de julgamento/tomada de decisões

Seja capaz de analisar criticamente, avaliar e sintetizar ideias novas e 

complexas.

Atribuição do grau aos estudantes que tenham atingido:

Conhecimento e capacidade de compreensão

Demonstrem uma capacidade de compreensão sistemática do domínio 

científico de estudo;
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Deodato estabelece um cruzamento entre algumas competências dos enfermeiros de 

cuidados gerais e os descritores referidos para o grau de mestre no artigo 15.º do 

Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, do qual resulta claramente que “a formação 

inicial em enfermagem, nos termos em que está definida e praticada nas escolas 

superiores de enfermagem e de saúde, corresponde, naturalmente, ao grau de mestre, 

previsto no referido Decreto” (2006, p. 32). Para o mesmo autor e, sob um prisma 

jurídico, trata-se de uma desatualização histórica do Decreto-Lei n.º 353/99 já que o 

regime jurídico do ensino de enfermagem é anterior ao processo de Bolonha. 

A questão central do processo de Bolonha é o da mudança de paradigma de ensino. 

Assim, de um modelo passivo, baseado na aquisição de conhecimentos, pretende-se 

passar para um modelo baseado no desenvolvimento de competências gerais, 

instrumentais, interpessoais e sistémicas. Face ao exposto, a temática não é pacífica e 

constitui em vários cenários da atualidade um debate vivo quer à escala nacional, quer 

europeia (DGS, 2012).  

No presente, e dada a dispersão do ensino superior politécnico público ou privado pelos 

vários territórios académicos, decorrente da reconfiguração das escolas iniciada em 

2003, assiste-se a um debate sobre o ensino de enfermagem ao nível do ensino superior 

politécnico ou universitário. Para Amendoeira (2008), “toda a formação em saúde faz-

se historicamente na universidade, excepto a enfermagem e as tecnologias da saúde, o 

que torna interessante o debate […]” a vários níveis. O mesmo autor defende ainda a 

ideia de que o ensino de enfermagem posiciona-se num paradigma em transição 

(Amendoeira, 2009). Também a este propósito Pedro (2011) refere que a integração do 

ensino de enfermagem no ensino superior veio modificar a representação do docente de 

enfermagem pela maior visibilidade, embora considere que a mesma devia ter ocorrido 

no subsistema universitário e não no Politécnico. 

Em Portugal, o Estatuto da Carreira Docente Universitária, aprovado pelo Decreto-Lei 

n.º 448/79, de 13 de novembro, sublinha a importância da mesma por se tratar de uma 

carreira que maior cuidado e estímulo necessita no sentido de que os seus “quadros 

continuem a ser preenchidos por quantos demonstrem a mais alta capacidade 

pedagógica e científica e que a qualidade dos docentes do ensino superior é factor que 

afecta profundamente, e não só, todos os outros níveis do ensino, mas o próprio 

desenvolvimento cultural e socioeconómico do País.” 



75 

 

As categorias expressas neste diploma são: Professor catedrático; Professor associado e 

Professor auxiliar. Para os docentes de carreira universitária é obrigatória a adoção do 

regime de tempo integral. Neste estatuto, podem ainda, às duas categorias superiores, 

corresponder dois níveis distintos: a agregação e o doutoramento. 

O Decreto-Lei n.º 205/2009, de 31 de agosto, procede à alteração do estatuto da carreira 

docente universitária aprovado pelo diploma atrás descrito (Decreto-Lei n.º 448/79, de 

13 de novembro).  

No preâmbulo a este normativo, destaca-se a manutenção de duas carreiras distintas no 

ensino superior: a carreira docente universitária e a carreira docente do ensino superior 

politécnico, tal como previsto na Lei de Bases do Sistema Educativo. 

Refere-se no artigo 5.º, relativo à função dos professores, que “ao Professor catedrático 

são atribuídas funções de coordenação da orientação pedagógica e científica de uma 

disciplina, de um grupo de disciplinas ou de um departamento, consoante a estrutura 

orgânica da respectiva instituição de ensino superior”. Já ao professor Associado é 

atribuída a função de “coadjuvar os professores catedráticos”, competindo-lhe, além 

disso, reger disciplinas, dirigir aulas práticas e teórico-práticas e orientar e realizar 

trabalhos de investigação em ligação estreita com o professor Catedrático. Ainda no 

mesmo documento, e no que diz respeito ao professor Auxiliar, refere-se que a este cabe 

“a leccionação de aulas práticas e teórico-práticas e a prestação de serviços em 

trabalhos de laboratório ou de campo, em disciplinas dos cursos de licenciatura e de 

pós-graduação e a regência de disciplinas destes cursos, podendo-lhe ser igualmente 

distribuído serviço idêntico ao dos professores associados, caso conte cinco anos de 

efectivo serviço como docente universitário e as condições do serviço o permitam”. 

Como já se aludiu, Amendoeira define os professores de enfermagem na atualidade 

enquanto “licenciados em enfermagem a desenvolverem conhecimento experiencial de 

orientação e de formação teórica, suportada no desenvolvimento do conhecimento a 

partir da formação académica ao nível de mestrados e doutoramentos” (2008, p. 350). 

Na atualidade é vivo o debate sobre a natureza do ensino de enfermagem. Para alguns 

autores, as profissões de saúde têm classicamente uma raiz universitária. Contudo, “ao 

aceder à formação universitária, é importante que as enfermeiras e enfermeiros tenham 

a preocupação constante de reduzir o fosso entre os saberes empíricos adquiridos pela 
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experiência e os saberes teorizados, a fim de restituírem uma mais-valia aos cuidados 

de enfermagem quotidianos, e por consequência, a quem os presta” (Collière, 2003, p. 

436). 

Em síntese, até à década de 50, são os médicos que maioritariamente assumem a 

responsabilidade do ensino de enfermagem. Na década de 60, pela primeira vez, é 

reconhecido que os professores de enfermagem são genuinamente enfermeiros de 

formação inicial e continuada. Na década de 80, com uma nova carreira de enfermagem, 

antecipa-se a necessidade de criar uma carreira única para a docência e criam-se os 

mecanismos de transição para a carreira do ensino superior politécnico. No presente, 

ainda que o ensino de enfermagem mantenha a natureza politécnica, é válido o debate 

entre o politécnico e o universitário. Os docentes de enfermagem que sempre 

lecionaram à margem do sistema educativo nacional num jogo identitário entre o 

enfermeiro e o professor, negando uma identidade prática e aproximando-se da 

pedagogia na procura de algum reconhecimento nacional, entram para o ensino superior 

ao nível do ensino superior politécnico. Revelam-se diferentes e conflituais no cenário 

do ensino superior, entre uma disciplina praxiológica que os liga à prática dos cuidados 

num modelo educativo em transição (Amendoeira, 2008) e um novo teatro educativo 

cuja identidade docente os aproxima agora da identidade dos professores do ensino 

superior ainda não conquistada (Mestrinho, 2012). Assim, interessa perceber quais as 

lógicas subjacentes à ação que protagonizam os professores de enfermagem na 

reconfiguração identitária em curso, através dos itinerários docentes que constroem na 

relação entre as mudanças ocorridas na profissão e no ensino e o processo de 

reconfiguração identitário docente em curso. 

As alterações legislativas mais recentes operadas no final do século XX e na primeira 

década do século XXI são ainda associadas à integração do ensino de enfermagem no 

espaço europeu. Estas últimas significativas mudanças, para as quais, segundo alguns 

autores, falta tempo de apropriação e compreensão, vieram trazer a todos os atores 

educativos um novo paradigma. 

No caso particular dos docentes de enfermagem, ancorados a modelos tradicionais de 

“matriz transmissiva” e demonstrativa em cenários reais da prática, os mesmos 

encontram-se, na atualidade, perante um desafio da “matriz proveniente dos contributos 

construtivistas – assente no conceito de ensinar como facilitação do processo de 
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construção do conhecimento e desenvolvimento cognitivo do outro” […] (Roldão, 

2009, p. 15) Segundo a mesma autora, existe ainda uma terceira e última matriz que 

encerra o trio de padrões teóricos de ensino da atualidade, a matriz crítica, que 

igualmente associada à construção autónoma do saber revê-se na estimulação ativa do 

pensamento próprio. 

 

3.3 – A Profissão de Enfermagem: Perfis de configurações reconhecidos 

A profissão docente a que demos relevo no capítulo anterior e que constitui a 

centralidade desta investigação emergiu da profissão de enfermagem. Assim, no 

presente capítulo pretende-se, de forma breve, apresentar a evolução da profissão 

destacando igualmente aspetos identitários reconhecidos na literatura. 

Abreu (2001), assumindo uma forma eclética, considera que a história da profissão de 

enfermagem é a história das sociedades, justificando esta sua posição nos estudos que, 

independentemente do espaço e do tempo, se centralizam no cuidar e na ajuda ao 

homem no desenvolvimento das suas atividades de vida. Nesta profissão, não é 

amputando as raízes que se compreende o presente, mas sim integrando o peso e a 

influência do passado (Collière, 1989). 

Meyer (1995) identifica cinco fases históricas distintas no processo de 

profissionalização da enfermagem.  

Uma primeira que nos remete para um período pré-profissional, onde se assume um 

“modelo religioso”, em que a vocação e o caráter altruísta caracterizam fortemente a 

profissão. O caso das enfermeiras inglesas é particularmente característico pelas 

dificuldades daquelas em conseguir um estatuto de profissão, já que era suposto 

desempenharem “um trabalho de mulher” e sobretudo de “pura vocação” (Dubar; 

Tripier, 1998). Nesta fase, a assistência é desenvolvida por pessoas ligadas à igreja e 

enfatiza-se “os ideais de fraternidade, serviço, caridade e autossacrifício pregados pelo 

cristianismo” (Meyer, 1995, p. 68). 

Desde os finais do século XVI até meados do século XIX alguns autores referem-se a 

um “período negro” para a enfermagem na sequência dos adventos do renascimento, da 

reforma protestante e do capitalismo, os quais deram origem à laicização da prestação 
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de cuidados ligados a mulheres socialmente marginais (Collière, 1989, Meyer, 1995, 

Vieira, 2007). 

A segunda fase pós-nightingaleana introduz na sociedade uma renovação da 

enfermagem. Embora as enfermeiras do século XIX fossem mulheres de vocação e não 

de profissão, na medida em que estavam ao serviço dos doentes da sua comunidade, e 

não possuíam qualquer autonomia em relação a ela, é sob o auge do trabalho de 

Florence Nightingale, em plena época vitoriana, com o início da enfermagem moderna, 

que ocorrem grandes mudanças que influenciaram a evolução da profissão na Europa e 

na América do Norte (Dubar; Tripier, 1998). Florence Nightingale (2005, [1859]) 

introduz o “modelo vocacional e disciplinar”, promove a organização hospitalar e forma 

enfermeiras segundo critérios rígidos em obediência e subordinação aos Doutores que 

assumiam igualmente o seu controlo. Na mesma época, Fenwick traz para o debate as 

questões de paridade das enfermeiras com os médicos dada a formação técnica 

daquelas, diminuindo-se a subalternidade (Abbott; Wallace, 2005; Macdonald, 1999). 

Contudo, encontrou inúmeros obstáculos pois “só as ordens religiosas católicas 

femininas é que, até aquela data, tinham feito do cuidado dos doentes uma actividade 

considerada socialmente digna” (Vicente, 2002, p. 177). A partir do momento em que 

surgem os hospitais públicos, surge igualmente uma oferta de cuidados de enfermagem 

como serviço de mercado, promovendo a procura (Dubar; Tripier, 1998). Para Abreu, 

nesta fase a enfermagem sofre uma profunda mudança: “os ideais de caridade e moral 

começaram a ser substituídos pelo saber técnico, a devoção, a obediência e o carácter” 

(2001, p. 101). Ainda segundo o mesmo autor, a enfermagem passou a assumir 

enquanto funções “a promoção do bem-estar e o conforto dos doentes, gerir os serviços 

hospitalares e desenvolver actividades no âmbito da esfera médica” (2001, p. 101). 

A terceira fase identificada por Meyer é referente à “enfermagem funcional” que se 

desenvolveu nos Estados Unidos no início do século XX na década de 40. Nesta época, 

aumenta o número de escolas que acompanham o desenvolvimento hospitalar. 

Igualmente Collière (1989) identifica uma prática dos cuidados de enfermagem 

enquanto “auxiliar do médico” neste período histórico. O saber dos enfermeiros centra-

se na vertente técnica e instrumental da enfermagem, que alimentou esta fase, e que 

viria a fragilizar a identidade profissional e a dificultar o crescimento autónomo 

(D’Espiney, 1997; Carapinheiro, 1998). Para Amendoeira (2008), até à década de 50, 

em termos de identidade socioprofissional, o género foi determinante para promover a 
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relação de subordinação na profissão de enfermagem. O desenvolvimento profissional, 

nesta fase, baseava-se em técnicas anteriormente adquiridas pelas mulheres, e não na 

exploração de um conhecimento científico (Abbott; Wallace, 2005), como se trata na 

fase seguinte.  

A quarta fase designada de Enfermagem científica remete-nos para um período entre 

os anos 40 e 60 do século XX, que enfatiza a dimensão intelectual dos cuidados de 

enfermagem. Segundo Abreu, “os princípios de abnegação, submissão, altos padrões 

de moralidade e de firmeza de carácter começam a ser substituídos pelos da 

cientificidade e do profissionalismo” (2001, p. 103). Com base nas ciências naturais e 

sociais procura-se fundamentação para as técnicas de enfermagem, numa aproximação 

da teoria às técnicas, concretizando a dimensão intelectual do trabalho de enfermagem 

(Meyer, 1995). A enfermagem estabelecida enquanto profissão suplementar à medicina 

é também muito influenciada pelo desenvolvimento sanitário que lhe alicerça o saber. 

(Abbott; Wallace, 2005) A partir dos anos 60, as novas correntes de pensamento põem 

em causa as justificações morais ou as motivações vocacionais e as profissões remetem 

agora para “atores cocletivos do mundo económico que conseguiam fechar o seu 

mercado de trabalho e estabelecer um monopólio de controlo das suas próprias 

actividades de trabalho” (Dubar; Tripier, 1998). A modalidade do trabalho de equipa 

ganha forma nesta fase, após a segunda guerra mundial. 

A quinta e última fase que se inicia nos finais dos anos 60 decorre até à atualidade e 

corresponde a um período de afirmação e consolidação das “teorias de enfermagem”. A 

este propósito, Abreu refere que “a enfermagem confronta-se profundamente consigo 

própria como forma de perceber e conquistar uma identidade autónoma” (2001, p. 

103). Com a construção de um corpo de conhecimentos específicos pretende-se conferir 

à enfermagem o status de ciência (Meyer, 1995; 1998). 

O surgimento dos modelos de enfermagem é, de facto, um reflexo da necessidade de os 

enfermeiros procurarem uma nova visão do Homem e irem ao encontro das suas 

necessidades enquanto pessoa, instituindo assim o distanciamento do ascendente 

médico (Mendes, 2000). 

Segundo Waldow (1998), na enfermagem existe uma apropriação de conhecimentos de 

outras áreas no sentido de se produzir conhecimento estruturado com o objetivo de se 

constituir um “corpo de conhecimentos próprio” (1998, p. 55). A mesma autora 
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acrescenta ainda que aos novos conhecimentos produzidos que desenvolvem a 

profissão, obtidos de forma estruturada através da formação profissional, as enfermeiras 

acrescentam outros conhecimentos oriundos da experiência. Este conhecimento não se 

enquadra na totalidade dentro do conhecimento científico clássico. Assim, para 

Waldow, “é frequente, na enfermagem, as enfermeiras depararem-se com situações que 

requerem acções e decisões para as quais não há respostas científicas” (1998, p. 56). 

Carper identifica quatro padrões de conhecimento valorizados e usados na enfermagem 

nos finais da década de 70: o padrão empírico, entendido como a ciência de 

enfermagem, o padrão estético, ou a arte de enfermagem, o padrão do conhecimento 

pessoal da enfermagem e o padrão do conhecimento ético enquanto componente moral 

do conhecimento em enfermagem (1998, p. 253). O padrão de conhecimento empírico é 

a forma mais tradicional do conhecimento e constitui-se enquanto conhecimento factual 

objetivo e verificável, baseado na investigação. No conhecimento estético, focado na 

intuição e na exploração do qualitativo, estão em causa as habilidades manuais e as 

interações com as pessoas. No que se refere ao conhecimento pessoal da enfermagem 

existe um autoconhecimento/autoconsciência de si pleno para a compreensão do outro. 

Por sua vez, o conhecimento ético envolve julgamentos constantes e dilemas morais no 

respeito pela vida humana (Carper, 1998). Segundo Waldow (1998), os padrões 

identificados por Carper, ainda que a autora os apresente de forma isolada, ocorrem de 

forma inter-relacional. Nunes (2010) introduz ainda dois novos padrões de 

conhecimento que se verificam na atualidade: o “conhecimento reflexivo” sob a 

experiência, na e pela reflexão da ação, e o “conhecimento sócio-político” relacionado 

com o poder em contexto do agir da enfermagem.  

Para Abbott, existem dois processos de mudança do conhecimento: a adição de novo 

conhecimento e a substituição do conhecimento, com efeitos contraditórios nas 

profissões. Enquanto a adição promove a subdivisão dos profissionais de forma a 

manter um nível constante de conhecimento que cada profissional deve saber, a 

substituição propícia a abstração enquanto mecanismo mais durável que o conhecimento 

de métodos e factos mais específicos (1992, p. 179). Ainda segundo o mesmo autor, 

estas forças contraditórias podem ser resolvidas nas profissões por ajustamentos 

internos através de padrões de carreiras ou por estratégias competitivas diretas. 
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A enfermagem surge em Portugal como profissão nos finais do século XIX. Mas é nas 

últimas décadas do século XX que acontecem as grandes estratégias impulsionadoras do 

desenvolvimento profissional. A organização sindical dos enfermeiros ter-se-á iniciado 

em 1925, mas só a 31 de março de 1933 se concretiza a criação do Sindicato Nacional 

das Enfermeiras Parteiras Portuguesas (SEP, 2008, p. 2). O nascimento do sindicato das 

enfermeiras parteiras com reconhecido mérito em relação ao serviço público que 

prestavam à comunidade viria a originar os sindicatos na atualidade (Amendoeira, 

2006).Segundo o mesmo autor, em 1942 é decretada pela primeira vez a proibição do 

exercício público da atividade de enfermeiros que não possuíssem diploma. Contudo, a 

Enfermagem torna-se uma profissão exclusiva dos detentores de um diploma apenas em 

1956, ainda que o registo obrigatório daqueles profissionais só se viesse a concretizar 

em 1998 (Vieira, 2007).  

O movimento dos auxiliares de enfermagem iniciado nos finais da década de 60, na 

procura de unificação quer dos níveis de formação, quer dos níveis de prestação de 

cuidados, só viria a ser conseguido em 1975 com o final daqueles cursos encetados em 

1947, mediante a frequência de cursos de promoção de auxiliares desenvolvidos em 

várias escolas desde 1972 (Amendoeira, 2006). 

Enquanto profissão e disciplina recente, a Enfermagem tem-se procurado impor num 

universo restrito e elitista (Lopes, 2001). 

Entre a década de 80 e 90 os modelos de formação evoluíram para preparações mais 

reflexivas. Nas palavras de Amendoeira (2008) assiste-se a uma transição de uma 

orientação pela racionalidade técnica para uma orientação para o cuidar. 

Na década de 90, com a publicação do Regulamento do Exercício Profissional dos 

Enfermeiros (Decreto-Lei n.º 161/96, de 4 de setembro), surge uma estratégia de 

profissionalização das mais importantes e igualmente um instrumento promotor de uma 

identidade socioprofissional dos enfermeiros (Abreu, 2001; Amendoeira, 2008). Com a 

saída deste diploma, para além de se definirem os princípios gerais respeitantes ao 

exercício profissional dos enfermeiros no território nacional, vinculativo para as 

entidades empregadoras dos setores público, privado, cooperativo e social, são ainda 

definidos respetivamente os conceitos de Enfermagem, Enfermeiro, Enfermeiro 

especialista e Cuidados de Enfermagem. Estava igualmente anunciada, com o mesmo 

documento, a criação da Ordem dos Enfermeiros enquanto associação profissional de 
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direito público no artigo 14.º, que se viria a constituir formalmente em 1998 com o 

Decreto-Lei n.º 104/1998, de 21 de abril. Neste último documento, que inicia a 

passagem da regulação profissional do Estado para a autorregulação, pode ler-se no seu 

preâmbulo: “Os enfermeiros constituem, actualmente, uma comunidade profissional e 

científica da maior relevância no funcionamento do sistema de saúde e na garantia do 

acesso da população a cuidados de saúde de qualidade, em especial em cuidados de 

enfermagem”. Com efeito, é a autonomia profissional que permite o estabelecimento de 

confiança entre os profissionais e os clientes (Dubar; Tripier, 1998). 

Para D’Espiney, “os enfermeiros diversificam as suas estratégias de construção 

identitária numa perspectiva negociada entre, por um lado, as exigências de uma 

lógica de mercado geradora de profundos conflitos internos; por outro lado, entre as 

necessidades locais em matéria de saúde, avaliadas numa perspectiva mais abrangente 

que a simples ausência de doença, onde a relação com o outro se afirma como fonte de 

significado e experiência, e a luta pela afirmação e reconhecimento da enfermagem 

como profissão” (2008, p. 18), na senda do respeito e reconhecimento público social 

que lhe é devida. 

Na sequência da constituição da Ordem dos Enfermeiros, viriam a ser publicados os 

Estatutos que consagram o Código Deontológico dos Enfermeiros. 

Em Portugal, o processo de profissionalização é ainda muito recente e desconhecido. 

Noutros países, como a Inglaterra, este processo iniciou-se em meados do século XIX, 

nomeadamente através do desenvolvimento de um conhecimento de base, do aumento 

do controlo do seu próprio trabalho e da obtenção de registo/certificação (Amendoeira, 

2006).  

A partir do ano 2000, começa a década de afirmação da Ordem dos Enfermeiros 

enquanto entidade que regula o exercício da Enfermagem Portuguesa, com a produção 

de uma série de instrumentos como os Padrões de Qualidade, definidos em 2001 e as 

competências do Enfermeiro de Cuidados Gerais, elaboradas em 2003, de acordo com 

as competências do Conselho Internacional dos Enfermeiros, a desenvolver nas 

seguintes áreas de atuação: Prática de cuidados, Gestão, Formação, Ensino, Investigação 

e Assessoria. Nunes (2007) sublinha a autonomia da profissão com recurso aos vários 

diplomas que a instituíram. Refere a esse propósito que: “a inércia tem muita força e a 

rotina também. As vozes erguem-se para falar do deficit de enfermeiros, de 
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proactividade, de poderes e de centralização de decisões fora do âmbito da 

enfermagem e a autonomia é cada vez mais uma questão central” (2007, p. 40).  

Na atualidade, a propósito da implementação do Modelo de Desenvolvimento 

Profissional (2010), o Conselho de Enfermagem elaborou o Sistema de Individualização 

das Especialidades Clínicas em Enfermagem (SIECE) e um sistema de certificação de 

competências que constituiu uma das vertentes daquele modelo. Este último aspeto não 

é pacífico, constituindo uma das dissonâncias entre a Ordem dos Enfermeiros e alguns 

docentes (Pedro, 2011). 

Para Nunes, as dissonâncias antigas entre “«a escola» e «a prática clínica» podem (e 

devem) ceder lugar a uma lógica diferente – por exemplo, se considerássemos as 

actividades académicas e a docência no ensino superior enquanto potenciais de 

assessoria, poderíamos mudar a perspectiva dos tradicionais «afastamentos» entre as 

áreas de actuação do enfermeiro” (2010, p. 9). Numa relação permanente entre a teoria 

e a prática e numa postura desenvolvimentista, perspetivam-se, no presente e no futuro, 

o estreitamento de laços entre a clínica e a academia enquanto processos essenciais ao 

desenvolvimento da profissão (Antunes, 2007). Profissão que entre 1990 e 2004 teve 

um dos maiores aumentos de recursos humanos com cerca de 16 mil efetivos (Campos, 

2008). 

Em resumo, a herança de um passado, primeiro ligado à igreja e, depois, aos médicos, 

enquanto detentores fortes da tutela dos enfermeiros, afetou a possibilidade de, durante 

largos anos, se forjar uma identidade relacionada com a natureza da prestação de 

cuidados (Collière, 2003). Segundo a mesma autora, o mal-estar da enfermagem só 

viria a ser apaziguado no final dos anos 60, através da formação adquirida e da 

investigação a partir das situações de cuidados, na garantia da identidade e do 

desenvolvimento profissional. Em Portugal, as várias estratégias de profissionalização a 

que fomos assistindo num curto período temporal, ainda que com pouca apropriação 

pelo corpo profissional (Amendoeira, 2008), têm gerado dissonâncias acentuadas entre 

o exercício da profissão e o ensino da enfermagem difíceis de minimizar (Nunes, 2007, 

2010; Pedro, 2011).  
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3.4 - A Escola enquanto espaço de ação e lugar de reconhecimento identitário 

Nesta secção abordaremos a escola como uma organização dotada de identidade 

própria, enquanto cenário principal onde se desenvolve a ação docente dos sujeitos da 

investigação. 

Assim, as escolas, para além de constituírem um dos palcos principais da ação docente 

enquanto “[…] instituições de formação estão no centro do processo que liga a 

produção de saberes à sua aplicação num mercado fechado de serviços. É a 

certificação concedida por estas instituições, e validada pelo estado, que faz a ponte 

entre o saber legítimo e o mercado profissional” (Dubar; Tripier, 1998). 

Por outro lado, revemo-nos nas palavras de Carvalho (1992) ao considerar que os 

estudos baseados nos ciclos de vida dos professores permitem a identificação de efeitos 

das escolas sobre empenhamentos, atividades dos professores e as perceções de forma 

reflexa.  

Também recentemente Pedro (2011) destacou a importância particular das escolas, na 

construção da identidade profissional docente de enfermagem, salientando, para além 

dos currículos, as relações com os vários atores do processo ensino/aprendizagem. 

Para Sarmento, existe um conjunto de “prioridades estruturais” que não podem ser 

ignoradas pelos atores e que resultam de um património histórico institucional da 

organização escolar, mas que não existem “independentemente das interpretações e 

disposições para a ação dos atores concretos em cada escola” (2000, p. 99). 

No caso particular das escolas de enfermagem até à regulação do ensino de enfermagem 

pelo Estado em 1942, o contexto de aprendizagem foi marcadamente o hospital ou 

outros espaços para o efeito dentro do território hospitalar. Ainda durante a era 

Hospitalocêntrica (Carapinheiro, 1998), surgem outros contextos sociais fora da esfera 

hospitalar, sobretudo através das escolas particulares e de filosofia cristã à margem do 

sistema educativo nacional. Na década de 80, as Escolas de Enfermagem passaram, por 

decreto, a Escolas Superiores de Enfermagem. Claramente podemos afirmar que, a 

partir da década de 80 do século passado, se entrou num período de regularização 

modernizadora da realidade educativa (Estevão, 2010).  
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Estas escolas, que durante anos foram distanciadas do sistema de ensino nacional, são 

responsáveis pela “assimilação do património cultural” (Perrenoud, 2002, p. 37) a 

manter nalguns casos e são, na atualidade, unidade principal de mudança dentro do 

sistema educacional, capaz de refletir uma visão linear e determinista do ensino e da 

aprendizagem (Hopkins; Wideen, 1984). 

Na atualidade, as escolas de saúde e as escolas de enfermagem, estas em menor escala, 

são os espaços de ação dos nossos atores do estudo que, com as mudanças que 

apresentámos no capítulo anterior relativas à evolução das políticas educativas com 

repercussão na docência e igualmente na profissão, se situam agora não só em espaços 

mais amplos distanciados dos contextos hospitalares, como são os institutos superiores 

politécnicos e as universidades, como ainda se reveem no espaço europeu com a 

adaptação ao paradigma de Bolonha. 

Com a reconfiguração da rede de estabelecimentos de ensino superior com consequente 

transmissão e integração de escolas em sistemas mais amplos, a escola de enfermagem 

ou a escola de saúde teve que, enquanto organização, aprender novos formatos de ser 

instituição. Bolívar (1997) defende a teoria da aprendizagem organizacional, na linha de 

que uma boa escola é uma escola que aprende enquanto organização. Lembrando que a 

noção de aprendizagem nos remete para a aquisição de um conjunto de competências 

individuais, o mesmo autor sublinha que com a “noção de “aprendizagem 

organizacional” transferimos a aprendizagem para a estrutura conjunta das pessoas 

numa organização” (1997, p. 82). Ainda nas palavras de Bolívar, “uma organização 

que aprende é a que tem uma competência nova, que a capacita para, ao aprender 

colegialmente com experiência passada e presente, resolver criativamente os seus 

problemas” (1997, p. 83).  

Assim, a conceção da escola como uma comunidade de aprendizagem constrói o seu 

conhecimento sobre dois princípios basilares. Um primeiro absolutamente ligado à 

aprendizagem pela experiência acumulada, e um segundo aliado a projetos em curso. 

Enquanto o primeiro aponta para a estabilidade da organização dada pela cultura 

organizacional e pela história coletiva, já o segundo remete para a reconstituição nos 

processos em mudança (Bolívar, 1997). 

Também numa linha organizacional, Hopkins e Wideen (1984) ajudam-nos a perceber 

como a escola, no seu todo, pode encontrar mecanismos através de um plano de 
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desenvolvimento para evoluir e se adaptar às mudanças. Nesta linha de aprendizagem e 

de construção de mecanismos de adaptação às mudanças, os professores, entre outros 

atores do sistema educativo, são os elementos chave que nos importa estudar, num 

plano ou percurso que desenham na e com a instituição escolar. 

A compreensão do processo de desenvolvimento parece ser, segundo o autor referido, a 

chave para o sucesso do mesmo, sempre numa visão totalitária onde as partes do 

processo são cíclicas e consecutivamente recorrentes. 

A escola a que nos referimos possui hoje uma diversidade de ofertas educativas. 

Efetivamente, “a relação entre a educação e o mundo do trabalho tem de estar presente 

em todos os patamares do sistema educativo e, quer no ensino secundário, quer no 

ensino superior, todas as ofertas educativas têm uma dimensão profissionalizante” 

(Canário, 2010, p. 253). Esta dimensão profissionalizante a que o autor se refere esteve 

sempre fortemente enraizada no caso particular das escolas de enfermagem durante 

longos anos, primeiro à margem do sistema educativo nacional, e igualmente depois da 

integração naquele sistema. Ainda segundo o mesmo autor, “a articulação das escolas 

com a educação, formação e certificação de públicos adultos pode constituir uma boa 

oportunidade de renovação”. A escola é hoje um território onde impera a diversidade e 

esta não se decreta, constrói-se, o que significa que se deve encarar a escola como “um 

colectivo capaz de aprender e de encontrar respostas diferentes para problemas que, 

tendo um carácter aberto, admitem uma infinidade de soluções” (Canário, 2010, p. 

253). Segundo Canário, existem duas condições chave para se construir a diversidade. 

Uma primeira condição consiste em: “estabelecer uma ruptura com estratégias 

voluntaristas de mudança conduzidas centralmente de “cima” para “baixo”, como se 

houvesse “uma solução” que seria possível impor” (Canário, 2010, p. 254). É ainda 

necessário “garantir a coerência global do sistema, combinar formas de regulação 

convergentes (que reconduzam a situações de equilíbrio) com formas de regulação 

divergentes, que têm como fundamento a criatividade e inovação” (Canário, 2010, 

p.255).  

A segunda condição referida por Canário é a de “reconhecer a importância decisiva dos 

professores, invertendo situações de crescente desvalorização objectiva e subjectiva da 

profissão docente” (Canário, 2010, p. 255). É neste cenário descrito por Canário que se 

encontram na atualidade as escolas de saúde e de enfermagem, cujos professores recém-
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chegados a estes novos formatos de estabelecimentos e de paradigmas de ensino tentam, 

na e com a escola, encontrar estratégias inovadoras que minimizem o desvio entre as 

identidades herdadas das escolas clássicas oriundas e as novas identidades que se 

preveem próximas às dos professores do ensino superior, ainda não conseguidas na 

totalidade (Mestrinho, 2012). Nesta continuidade, revemo-nos nas palavras de 

Perrenoud que considera que “os professores não são artesões independentes, são 

trabalhadores de organizações escolares, que obedecem a políticas educativas e 

refletem as evoluções e os projetos de sociedade” (2002, p. 120). 

Nesta nova escola reconfigurada e aproximada aos demais espaços escolares do ensino 

superior, não nos devemos esquecer, contudo, que a prática profissional tanto dos 

professores como dos enfermeiros deve ser concebida como uma ação triangular 

(Canário, 2007). A tríade a que Canário se refere, constituída pelo estudante, pelo 

professor e pelo enfermeiro orientador, promove, assim, uma aprendizagem, a título 

individual, da organização escolar e de intervenção no contexto de trabalho. Para 

Mestrinho, os “professores têm a responsabilidade de estar atentos às mudanças 

socioprofissionais e à emergência de novos modos de pensar a docência” (2007, p. 

203), já que para a mesma autora os professores são responsáveis pelo processo de 

formação dos estudantes e do seu próprio processo de formação. 

Nas palavras de Hopkins e Wideen, a escola numa sociedade funcional e estruturada 

assume um papel reprodutivo enquanto agente de transmissão cultural à semelhança de 

um modelo industrial organizado (1984, p. 8). Ainda na senda do modelo 

organizacional, onde existe uma estreita ligação entre os propósitos e os fins da mesma, 

assiste-se, igualmente, a um vínculo entre os vários atores, professores, estudantes e 

administradores, com o objetivo de chegar a um certo nível de produtividade (1984, p. 

8). Nestes modelos, as escolas funcionam enquanto ambientes que se desenham em 

torno da produtividade, em que os professores implementam processos “standard” onde 

os estudantes entram “crus” e saem como “ideais societários”. Quando os mecanismos 

de produtividade estão presentes na escola, não deixam transparecer a autenticidade e 

genuinidade que, de igual forma, também estão presentes na escola (Hopkins; Wideen, 

1984, p. 9). 

Em oposição a esta definição estruturalista, Sarmento introduz uma definição 

interpretativa e relacional da organização escolar como “o contexto onde se actualizam 
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as relações interactivas que configuram a actividade social da educação formal” que 

encara as organizações como sistemas de acção” (2000, p. 97). 

A escola é vista como uma organização com identidade própria, é dotada de autonomia 

relativa face ao Estado e às demais estruturas sociais, enquanto espaço de ação e de 

interação (Sarmento, 2000). Pode ainda ser considerada uma escola justa enquanto cada 

um puder obter sucesso nela em função do seu trabalho e das suas qualidades 

perspetivando a transformação social (Dubet, 2004; Dubet; Duru-Bellat; Vérétout, 

2010).  

Destacamos por fim, a existência de fatores de primeira e de segunda ordem a 

considerar na mudança social e na função docente. Os primeiros mais ligados à ação 

docente e, os segundos, às condições ambientais e de contexto (Esteve, 1999). Nesta 

sequência recorreremos no capítulo seguinte às teorias da sociologia da ação para se 

compreender a escola enquanto lugar de ação estratégica dos sujeitos da investigação. 

A dualidade do social, já abordada no quadro conceptual do presente estudo, também 

tem reflexo na escola. Nas palavras de Estevão, a escola pode ser vista “como inter-

relação entre sistema e mundo de vida, o primeiro dizendo respeito ao carácter 

institucional e funcional, e o segundo às acções que se coordenam através das 

interacções comunicativas estabelecidas entre os seus membros” (2010, p. 198).  

Compreendemos a escola como “sistemas de acção concreta, […] espaços locais 

interactivos, de configuração intersubjectiva, isto é de produção de mini-racionalidades 

educacionais perspectivas” (Sarmento, 2000, p. 149). Estas últimas, segundo o mesmo 

autor, expressam-se em lógicas de ação cujo conceito desmontaremos no capítulo 

seguinte.  

Entendida a escola como uma estrutura organizacional com identidade própria, 

refletindo no conjunto a pluralidade de atores que a constitui, importa agora perceber 

como se configura a ação na escola na produção de identidades. 

Ao considerar-se a escola como um rico e amplo campo de ação, importa clarificar o 

seu conceito especialmente complexo. 

Alguns autores consideram incontornável não recorrer a Weber, enquanto fundador da 

sociologia e do conceito de “ação social” (Sarmento, 2000; Silva, 2007). 
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Para Sarmento, a ação é dotada de um sentido, de uma dimensão interativa e da ideia de 

fluxo. Clarificando estes três elementos nucleares do conceito de ação, o mesmo autor 

aborda o sentido assente no propósito do ator social atribuir um pensamento 

justificativo da sua ação; a interação no sentido de que a ação ocorre no sistema social e 

na demanda de um jogo interativo com os outros passíveis de se construírem 

competências individuais e, por fim, o fluxo que nos remete para uma temporalidade da 

ação, não em etapas singulares, mas num “feixe enovelado de linhas que continuamente 

se interceptam e projectam no espaço um movimento dinâmico: tal é a imagem possível 

da ideia da acção como fluxo” (2000, p. 49). 

As modalidades da ação identificadas por Sarmento (2000) constituem uma série de 

configurações muito concretas. 

Em função da origem do sentido da ação, Sarmento (2000) percorre as tipologias 

propostas por Weber, mais tarde criticadas por Habermas, que redefine a orientação do 

sentido não numa perspetiva teleológica, mas sim centrada na racionalidade 

comunicativa. 

Refere Sarmento que “Nas escolas, a acção realizada pelos diferentes actores - alunos, 

professores, pais, auxiliares da acção educativa, membros da comunidade, agentes dos 

poderes públicos e da administração educacional- entre si e nas suas relações 

múltiplas, é largamente dominada pela preocupação de obtenção de ganhos recíprocos, 

de defesa de áreas de autonomia, de reserva de interesses. Numa palavra é uma acção 

estratégica (2000, p. 51). 

Sob o olhar da ação enquanto estratégia o mesmo autor considera que o campo 

educativo é o território propício para a ação comunicativa e justifica essa sua posição 

por lhe parecer ser o tipo de ação que “mais profundamente nos permite compreender o 

que se passa na escola […], definindo-a como assente no pressuposto de que “os 

actores sociais procuram entender-se sobre as situações concretas em que ocorre a 

acção, a partir do horizonte de referências que é coberto pelo seu “mundo de vida”, 

para ajustar os respectivos planos de acção” (Sarmento, 2000, p. 52). Nesta 

continuidade, refere ainda que só existem contextos consistentes de ação dado que os 

mesmos são produzidos interactivamente como espaços de sentido batalhados e 

partilhados por todos. 
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Durante décadas, a abordagem da ação e da reflexividade da ação foi efetuada apenas 

pelos sociólogos interpretativos. Para a questão da significação da ação no campo 

educativo, Sarmento retoma as correntes das sociologias interpretativas na definição de 

conceitos de “ação interativa mediada por símbolos, senso comum e ordem negociada” 

espelhados respetivamente no interaccionismo simbólico, na fenomenologia e na 

etnometodologia (Sarmento, 2000). 

O interaccionismo simbólico constitui uma das primeiras correntes interpretativas pós- 

Weber e tem a sua génese na escola de Chicago, como já foi referido em capítulo 

anterior. O seu desígnio pode resumir-se, segundo o mesmo autor e com recurso aos 

trabalhos de Baszanger e Joas, em quatro ideias principais: “a sociedade é uma 

produção colectiva, que resulta da acção interactiva dos seres humanos reflexivos; a 

actividade humana tem como fonte as relações intersubjectivas que se desenrolam ao 

longo do tempo; há uma relação dialéctica entre a reflexão e acção, a qual é 

sustentada numa concepção ontológica dos seres humanos como seres reflexivos, 

criativos e activos; a actividade interactiva é mediada por símbolos, os quais tanto 

representam quanto constroem os laços intersubjectivos (Sarmento, 2000, p. 68). 

Recorrendo aos fundadores da fenomenologia, Sarmento refere que é através da criação 

de categorias de senso comum que se estabelecem as interações entre os atores no 

mundo social. Mais alude o mesmo autor que “Na fenomenologia a reflexividade social 

expressa no senso comum é a base de toda a acção social, dado que é nela que radica a 

capacidade dos atores sociais para interpretar os seus contextos de acção, reconhecer 

tanto as suas próprias intenções e motivações quanto as dos outros, estabelecer a 

acção colectiva” (2000, p. 70). 

O desígnio etnometodológico consiste, segundo o mesmo autor, em dar conta da 

racionalidade induzida pelos atores em contexto. Desta corrente, e recorrendo aos 

estudos de Anselm Strauss, Sarmento destaca o conceito de “ordem negociada” como 

ponto central de toda a conceptualização entre dois contextos, o estrutural e o negocial. 

O primeiro está mais ligado às regras políticas e administrativas que transcendem o ator, 

enquanto o contexto negocial é centrado nas características concretas dos atores e na 

natureza das negociações. 

Em síntese, o primeiro conceito “de acção interactiva mediada por símbolos” é mais 

focado na comunicação dos atores e nas bases da cultura de escola, enquanto o segundo 
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conceito, “senso comum”, é mais centrado em determinado grupo e contribui para a 

explicitação de conhecimentos explícitos e táticos na construção de bases de 

entendimento. Por fim, o conceito de “ordem negociada” atenta aos modos de 

celebração das relações de cooperação e competição nas escolas, os quais “são de 

grande utilidade para a compreensão dos modos de reflexividade que operam nas 

escolas” (Sarmento, 2000, p. 72).  

Na sociologia acionista, e nas palavras de Boudon, o comportamento do ator é sempre 

compreensível. Não se tratando de um processo fácil, convém, segundo o mesmo autor, 

clarificar a palavra “compreender” numa linha de determinar o sentido da ação dos 

atores ou da compreensão de um outro fenómeno social ou histórico que se nos 

configurará de forma diferente. Por conseguinte, importa considerar que para o 

sociólogo “compreender o comportamento de um actor equivale, pois, a maior parte 

das vezes, a compreender as razões ou as razões válidas do mesmo […] podemos 

afirmar que a sociologia, ou pelo menos a sociologia da acção, tende a subscrever o 

postulado da racionalidade do actor social” (Boudon, 1995, p. 34). 

O mesmo autor distingue três tipos de racionalidade do ator social. Uma primeira 

racionalidade qualifica de restrita e caracteriza “por um comportamento racional 

quando se apoia em razões objectivamente fundamentadas”. Uma segunda denomina 

por ampla sob influência de Popper, referindo “ser racional todo o comportamento que 

se apoia em razões, seja qual for as razões das mesmas”. Por último, parece haver uma 

definição intermédia em que “é racional todo o comportamento em relação ao qual seja 

possível fornecer uma explicação do “tipo X tinha razões válidas para fazer Y, 

porque…” sem risco de motivar qualquer incongruência” (Boudon, 1995, p. 35). 

Boudon fala-nos ainda de uma racionalidade objetiva, na utilização de meios claramente 

objetivos pelo ator para atingir determinados fins, e numa racionalidade subjetiva, 

ancorada em razões em relação às quais o ator não tem certezas face à objetividade das 

mesmas (Boudon, 1995). 

Para Sarmento (2000), a reflexividade individual expressa-se pelo “que o actor social 

concreto realiza no curso da sua acção, como meio de monitorização da mesma, e 

como modo de envolvimento pessoal concreto no desenvolvimento colectivo”. Isto é, 

mesmo em contexto global, qualquer ação tem sempre uma marca própria do sujeito à 

custa da inclusão de ideias, valores, crenças e representações sociais de origem 
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individual. Já a reflexividade coletiva “é construída a partir dos processos interactivos 

de acção social”, porque é gerada na interação e não exclui a controvérsia, a 

contradição e o conflito na expressão do senso comum. Para o mesmo autor, a 

reflexividade institucional encerra o nível fundamental de todo o processo atrás 

descrito e “imbrica nos modos de produção e difusão de representações sociais, é nela 

que mais directamente se podem encontrar os resultados e as expressões das diferentes 

ideologias e, portanto, é através da reflexividade institucional que opera a colonização 

do mundo de vida, pelo condicionamento e pelo controlo dos modos de edificação da 

comunicação entre os atores sociais” (Sarmento, 2000, p. 78). 

Sarmento reconhece o campo educativo enquanto espaço saturado de sentidos porque a 

educação é uma atividade social de grande visibilidade social acrescentando ainda que: 

“a frequência geral da educação formal torna, potencialmente, todos os atores sociais, 

não apenas socializados na cultura escolar, como seres experiencialmente habilitados 

para construir juízos avaliativos sobre as práticas educativas” (Sarmento, 2000, p. 85).  

No discurso dos atores emerge a noção central de que a ação tem um sentido. Sarmento 

define as lógicas de ação como “os conteúdos de sentido, relativamente estáveis e 

consolidados, com que os atores sociais interpretam e monitorizam a acção nas 

organizações escolares, ordenando, ainda que de forma precária e provisória, a 

realidade organizacional aparentemente fragmentária e dispersa” (Sarmento, 2000, p. 

147). 

Como referem Bacharah e Mundell, “A construção da lógica de acção é o 

desenvolvimento da noção Weberiana de acção social” (Bacharach; Mundell, 1999). 

Para os mesmos autores, que empregam o conceito de lógicas de ação numa perspetiva 

política das organizações escolares, a lógica de ação na sua essência “pode ser 

entendida como a relação implícita (isto é muitas vezes não declarada) entre meios e 

objectivos que é assumida pelos protagonistas das organizações” (Bacharach; Mundell, 

1999, p. 127). 

Bacharach e Mundell (1999) identificam duas lógicas de ação dominantes e conflituais 

nas escolas. Uma primeira, a lógica de responsabilidade burocrática, e uma segunda, a 

lógica de autonomia profissional. No primeiro caso, os atores preveem que as relações 
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entre os meios e os objetivos podem ser definidas e especificadas, já na segunda, na 

lógica de ação que apresentam reina a incerteza. 

As lógicas de ação podem manifestar-se nas organizações como ideologias e como 

políticas específicas. Bacharach e Mundell definem ideologia como “um conjunto de 

valores em sentido amplo que legitima a acção e interacção específicas” e políticas 

específicas “como comportamentos ancorados em valores que orientam e dirigem 

acções específicas” (1999, p. 128). Desta forma, as lógicas de ação, enquanto sistemas 

de valores, quer se manifestem ideologicamente, quer se manifestem sob a forma de 

políticas específicas, controlam indiretamente as decisões quer sobre os objetivos, quer 

sobre os meios. 

Os mesmos autores, recorrendo à perspetiva política weberiana, referem não haver uma 

lógica de ação dominante ou consensual na organização, mas sim muitas lógicas de ação 

diferentes em competição. Aludem ainda que “Neste contexto, as políticas 

organizacionais podem ser encaradas como uma luta entre vários interesses com o 

objectivo de estabelecer a unidade em torno de uma lógica de acção particular, seja 

esta unidade estabelecida por consenso ou por dominação” (Bacharach; Mundell, 1999, 

p. 130). 

Ao aprofundarem o conceito de lógicas de ação sobre um prisma de micro-políticas e 

macro-políticas, com recurso à sociologia Weberiana, os mesmos autores fazem emergir 

o conceito de grupos de interesse. Para aqueles autores, os “grupos de interesse 

emergem quando os indivíduos se apercebem de que têm objectivos comuns e que 

podem ser capazes de, em conjunto, exercer influência suficiente para controlar uma 

decisão que não poderiam controlar individualmente”. Nestas situações, planeiam 

estratégias coletivas para atingirem os seus fins impondo lógicas de ação que elegem 

(Bacharach; Mundell, 1999, p. 130). No mesmo pano de fundo teórico e conceptual, 

aqueles autores definem micropolíticas como “a confluência de lógicas de acção 

diferentes na organização […] em que “as análises micropolíticas explicam como as 

lógicas de acção são negociadas entre grupos de interesse dentro das organizações” e 

macropolítica “como a forma através do qual os grupos de interesse do exterior 

conseguem impor as lógicas de acção no interior da organização. A análise 

macropolítica explica como as lógicas de acção que são geradas por grupos de 

interesse externos penetram nas organizações (Bacharach; Mundell, 1999, p. 133). 
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A micropolítica é o cenário onde são negociadas múltiplas lógicas de ação por grupos 

de interesse, enquanto protagonistas da micropolítica, quer seja de forma política ou 

ideológica, de orientação para os objetivos ou para os meios. Cada assunto em debate na 

organização fará parte de uma negociação entre os tutelares da lógica de ação 

profissional e os da lógica de ação burocrática. Acresce que a micropolítica das 

organizações escolares tem uma dependência forte do contexto macropolítico, ligado a 

grupos externos de interesse e aos normativos da política educativa vigente. 

Segundo Sarmento, existem pressupostos que permitem defender a existência e 

sustentar a natureza das lógicas de ação, na pluralidade ou na dualidade, na escola. O 

autor expressa esses pressupostos em três princípios assentes, como nos refere 

respetivamente, “na compreensão da escola como ordem legítima, como ordem política 

e como ordem simbólica: o princípio da autonomia institucional relativa, o princípio da 

implicação política e o princípio da sobrearticulação simbólica” (2000, p. 151). 

No primeiro pressuposto, o autor sustenta que a escola, enquanto sistema concreto de 

ação educativa, atua numa relação de dependência e interdependência parciais 

relativamente aos fatores institucionalizadores. Já no segundo pressuposto, Sarmento 

situa a escola na esfera pública concretizando finalidades estatais e, numa construção 

mais autónoma, igualmente na mesma esfera pública onde reside a micropolítica da 

escola. Por fim, o mesmo autor justifica o princípio da sobrearticulação simbólica 

numa atribuição de identidade e sentido particulares a cada escola respeitando 

singularidades. 

Na senda de que as lógicas de ação exprimem a totalidade da ação educativa realizada, 

Sarmento apresenta seis tipos de lógicas de ação: a lógica do serviço público, a lógica 

profissional, a lógica do desenvolvimento local, a lógica do mercado, e a lógica dos 

direitos da criança. 

De seguida explicitaremos cada uma das lógicas, à exceção da última, a lógica dos 

direitos da criança, por não se enquadrar minimamente na problemática em estudo. 

A lógica do serviço público reside no pressuposto de que a escola realiza uma finalidade 

transcendente aos seus atores, que é definida pelo Estado com interesse social e que 

supõe a uniformização dos processos organizacionais pelo caráter normativo da 

administração central de educação. A lógica profissional é definida pela orientação da 
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escola segundo princípios de profissionalidade dos professores. Segundo o mesmo 

autor, esta lógica é passível de atualização com diferentes sentidos e em articulação com 

outras lógicas da mesma matriz. A lógica do desenvolvimento local faz centrar a 

intencionalidade das orientações da ação escolar na promoção de valores e dos 

interesses das comunidades envolventes. Normalmente esta lógica surge em oposição à 

lógica de serviço público e faz sobressair a importância contemporânea dos processos 

de desenvolvimento local endógenos e circunscritos a um determinado território com a 

participação comunitária e fora dos limites do espaço organizacional. Por último, a 

lógica do mercado esboça como aspeto dominante a adaptação de princípios da 

competição e concorrência. Nesta lógica privilegia-se a criação da imagem pública e 

incentiva-se o marketing educacional. 

Thevenot recorre à sociologia da experiência e a François Dubet na identificação de três 

lógicas puras de ação: uma lógica de integração definida por pertinências, uma lógica de 

estratégia descrita numa sociedade concebida como um mercado e uma lógica de 

subjetivação social de um sujeito crítico confrontado com um sistema de produção e 

dominação. Esta nova conceção de ator que não se confunde com o sistema permite 

àquele autor a esquematização de mudanças nas instituições de educação, saúde, etc. 

(2006, p. 229). 

Friedberg sublinha a importância do ator no espaço organizacional nas ações coletivas e 

individuais. Com efeito, “A abordagem organizacional interessa-se pela acção 

colectiva dos homens. Por isso, não só não pode desinteressar-se pelo actor que é o 

autor dessa acção, como se baseia numa teoria desse actor. Esta teoria pode ser 

resumida pela premissa de actor estratégico, isto é, da existência de actores empíricos 

cujos comportamentos são a expressão de intenções, de reflexões, de antecipações e de 

cálculos e não são em nenhum caso inteiramente explicáveis por elementos anteriores” 

(Friedberg, 1995, p. 195). Para o mesmo autor, fica claro que a ação organizada não 

pode excluir o ator. Este ator participa nas definições de si próprio, dos outros e na 

produção de condutas que, sendo marcadas pelo passado, não são redutíveis ao mesmo 

(Friedberg, 1995). 

Ora se toda a ação tem um sentido e se assume como estratégica importa entender como 

Friedberg introduz a noção de ator estratégico enquanto “um ser activo, que não 

absorve passivamente o contexto que o rodeia, mas que o estrutura por sua vez, um ser 
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activo que, ao mesmo tempo que se adapta às regras do jogo do seu contexto de acção, 

as modifica por seu turno através da sua acção” (1995, p. 200). 

Em síntese, numa perspetiva evolutiva histórica dos contextos de aprendizagem, 

podemos referir que até à regulação do ensino de enfermagem pelo Estado em 1942, o 

contexto de aprendizagem foi marcadamente o hospital ou outros espaços para o efeito 

dentro do território hospitalar. Ainda durante a era Hospitalocêntrica (Carapinheiro, 

1998), surgem outros contextos sociais fora da esfera hospitalar, sobretudo através das 

escolas particulares e de filosofia cristã à margem do sistema educativo nacional. As 

sucessivas reformas que se fizeram sentir, com grande destaque para a década de 70, 

onde foram criadas novas escolas, mantiveram contudo um delineamento territorial 

semelhante ao que havia até então. Com a integração do ensino de enfermagem em 

1988 no sistema educativo nacional ao nível do subsistema politécnico as escolas foram, 

um ano depois, em 1989, convertidas em escolas superiores de enfermagem. 

Na atualidade, após a reconfiguração da rede de ensino, as movimentações havidas no 

cenário educativo (Pontes, 2002), promovidas por mecanismos de transição, integração 

ou criação de estabelecimentos de ensino, mudaram em larga escala o panorama do 

ensino de enfermagem em Portugal, como apresentámos em capítulo anterior. Revemo-

nos nas definições de escola de Sarmento enquanto organização com identidade própria. 

Toda a ação é dotada de um sentido expresso e interpretado através das lógicas de ação 

numa combinação múltipla. Com efeito, podemos ainda associar ao debate a tese de que 

não há ação sem contemplação e desta combinação depende uma prospeção positiva do 

futuro. (Mattoso, 2012) 
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4 – UMA IDENTIDADE EM CONSTRUÇÃO 

Os docentes de enfermagem são o foco principal desta investigação nos vários contextos 

de ação educativa permanentemente sujeitos a mudanças das políticas sociais, 

educativas, espaciais, etc. de carater único (Nóvoa, 2002), com repercussão natural no 

perfil identitário docente. Partimos, por isso, do conceito de socialização enquanto 

alicerce base para a construção identitária. Consideramos a socialização um conceito 

incompleto ou inacabado que dá lugar a uma socialização secundária delimitada por 

saberes especializados e profissionais experimentados nos vários contextos de ação 

educativa. Do mesmo modo, abordámos a identidade como o resultado de sucessivas 

socializações em lugares/contextos, tempo e num quadro de relações profissionais. 

A identidade é estudada enquanto conceito psicológico e sociológico porque se expressa 

no self da pessoa, mas ocorre no espaço social nas interações com o outro. Entendemos 

que a identidade, por si só, constitui um conceito complexo abordado por múltiplas 

teorias. Contudo, revemo-nos numa perspetiva interaccionista cuja principal categoria 

de análise reside na interação dos atores consigo e com os outros. 

Na exploração da dualidade do social, considera-se o caracter dialético dos processos de 

mudança (Benavente, 1999), observa-se o conceito de identidade também ele dual 

expresso na “identidade para si” e na “identidade para o outro” com reflexo nos dois 

processos heterogéneos descritos por Dubar (1997) na construção identitária. O 

primeiro, de atribuição, como já foi referido, não pode ser analisado fora do sistema de 

ação e o segundo, de incorporação, não pode ser analisado fora das trajetórias de vida 

dos atores. 

Ao questionarmos qual a relação existente entre as mudanças operadas no sistema 

político educativo e as alterações no processo de reconfiguração identitária, importa 

olhar de forma central a profissão docente e de enfermagem identificando configurações 

socialmente reconhecidas principalmente nas últimas décadas do século XX. Nesta 

continuidade, descrevemos as estratégias de profissionalização ocorridas na profissão, 

de uma forma geral, que foram geradoras de mudança e subsequente crise às quais se 

acoplaram formas identitárias transitórias. Do ponto de vista da sociologia das 

profissões, e igualmente numa abordagem interacionista, revemo-nos nas definições de 
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profissão que englobam o perfil identitário, a relação com o grupo profissional, as 

características do trabalho e a organização do trabalho enquanto estrutura totalitária 

(Menger, 2003). É sobre este prisma de profissão e profissionalismo que olhamos, num 

primeiro tempo, a docência enquanto objeto central, e num segundo, a profissão de 

enfermagem. Neste processo salientámos configurações socialmente reconhecidas na 

docência e na profissão, já abordadas por investigadores portugueses, adotadas pelos 

protagonistas em resposta aos acontecimentos sociais que constituíram estratégias de 

profissionalização e, igualmente, geradoras de crise e subsequente mudança identitária. 

A matriz dual que conduz toda a revisão de conceitos do quadro conceptual que sustenta 

esta investigação tem reflexo igualmente na escola enquanto espaço socializador dos 

nossos atores principais e, igualmente por isso, de reconhecimento identitário. 

Pretende-se saber, entre um paradigma em transição descrito por Amendoeira (2008) e 

uma identidade compósita entre o professor e o enfermeiro com recurso a um 

profissionalismo adaptativo estudado por Mestrinho (2012), que outras estratégias 

experimentam os nossos atores do estudo no exercício de uma relação fecunda entre as 

mudanças operadas na profissão e no ensino e o processo de reconfiguração identitária. 

A simbiose inicial dos primórdios da profissão entre um ensino rendido ao espaço 

hospitalar e à subordinação médica, transformado pelas sucessivas reformas até à 

carreira única nos anos 80, alimentando iguais desígnios entre o exercício e a profissão 

até se vislumbrar a separação de carreiras, deu origem ao primeiro fosso/distanciamento 

efetivo entre a teoria e a prática entre os profissionais do exercício e os professores de 

enfermagem (Nunes, 2007). Com a integração do ensino de enfermagem no sistema 

educativo nacional ao nível do ensino superior politécnico e com a posterior ou 

subsequente reconfiguração da rede de estabelecimentos de ensino em espaços mais 

amplos de forte socialização e ainda com a criação da figura de escola de saúde, 

experimentam-se novos espaços de socialização com um conjunto de atores fortemente 

socializador: os professores do ensino superior. As céleres transformações sociais, 

económicas, políticas e culturais das sociedades contemporâneas traduzem-se no 

panorama escolar pela complexidade crescente das funções atribuídas aos professores 

na abertura da escola ao mundo e à modernidade (Fontoura, 2007). Estamos assim, 

perante outros espaços, outros atores e outras formas de regulação do espaço educativo 

na construção de novos padrões de carreira oficiais e não oficiais (Abbott, 1992). Parece 
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ser com estes professores do ensino superior que se forja na atualidade uma nova 

identidade docente ainda não conseguida na plenitude (Mestrinho, 2012). 

É neste cenário de identidade inacabada em territórios mais amplos da rede de ensino, 

em oposição às tradicionais escolas superiores de enfermagem de natureza politécnica 

que, ao nível quer dos institutos politécnicos, quer das universidades, quer das escolas 

não integradas em menor escala, reside o foco da nossa investigação. Assim, na 

tentativa de perceber qual a relação entre as alterações operadas nas políticas sociais e 

educativas ao nível da profissão docente e o processo de reconfiguração identitário 

desenvolvido pelos nossos sujeitos enquanto autores e atores da sua própria vida 

(Dubar, 1997) analisam-se os percursos/itinerários docentes na procura daquela relação. 

Acresce ainda a este cenário de mudança politica com repercussões no espaço de ação 

docente as alterações preconizadas pelo novo paradigma de Bolonha impulsionador e 

gerador de mudanças várias. O ensino tem agora uma dimensão internacional, para além 

de especificidades já exploradas nos capítulos anteriores. 

Estamos conscientes de que a profissão de enfermagem é uma profissão recente cujas 

últimas décadas foram profícuas em estratégias de profissionalização, nomeadamente 

com a saída do Regulamento do Exercício Profissional dos Enfermeiros (REPE) 

(Decreto-Lei n.º 161/96, de 4 de Setembro), a constituição da Ordem dos Enfermeiros, 

uma sólida formação atingida com a licenciatura de raiz ao nível do ensino superior 

politécnico e o subsequente processo de academização (Formosinho, 2009) do corpo 

docente ao nível dos cursos de mestrado e de doutoramento na área científica de 

enfermagem. É certo que a entrada na academia da enfermagem foi prévia a estas datas, 

ainda que em áreas afins, o que possibilitou o desenvolvimento de um “corpo de 

conhecimento” inacabado. Para Santiago; Carvalho quer a medicina quer a enfermagem 

nos seus processos de profissionalização “assumiram, como referência fundamental, um 

corpo formalizado e credenciado de conhecimento científico e, por outro lado, também 

se apoiaram na burocracia para internamente se estruturarem e definirem mais 

claramente as suas jurisdições” (2012, p. 30). O fascínio de uma disciplina promissora 

e o descrédito de uma disciplina recente completam o cenário do estudo. Toda a 

mudança operada afeta as tarefas e a organização do trabalho, refazendo as profissões. 

O aumento da complexidade da quantidade de conhecimento, as novas formas de 

legitimidade aclamadas por aquele conhecimento, bem como a ascensão à universidade 
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enquanto território espacial ainda que num perfil politécnico, encerram a problemática 

do estudo. 

Os docentes de enfermagem, que lecionaram à margem do sistema educativo nacional 

até aos finais da década de 80, constituem, entre outros, um grupo profissional de 

professores com especificidades que vale a pena explorar particularmente.  

Assistimos à consolidação, sedimentação e consciencialização da disciplina de 

enfermagem na década de 90 descrita já por alguns autores (Amendoeira, 2008; Abreu, 

2001). É igualmente evidente a qualificação obtida pelos docentes de enfermagem num 

processo de academização (Formosinho, 2009) ao nível dos mestrados e dos 

doutoramentos que tem sido essencial para a integração, daqueles professores, na 

carreira do ensino superior politécnico em novos territórios educativos, ainda que numa 

produção individual da investigação, o que terá naturalmente repercussões no grupo 

profissional. Progressivamente, vamos assistindo ao que Amendoeira denomina 

“construção real de um campo disciplinar” e que sendo organizador da dimensão 

académica da disciplina de enfermagem, segundo o mesmo autor, ainda não ocorreu na 

plenitude (2008). 

Mestrinho (2012) refere-se ao profissionalismo dos professores de enfermagem como 

um processo de reconfiguração identitária assinalada pela socialização em contexto de 

formação e em contextos clínicos num quadro europeu do ensino superior. A 

ambivalência discursiva que encontra nos atores do estudo traduz-se em identidade 

compósita, já que estes docentes interagem noutra realidade temporal e contextual à 

qual lhes importa pertencer. Nesta continuidade, surge para Mestrinho um 

profissionalismo adaptativo, já que os sujeitos da investigação não se encontram num 

processo profissional concluído, pois ainda lhes falta algum caminho até à “passagem 

para o grupo de pertença dos professores do ensino superior”. (2011, p. 292). Assim, a 

reconfiguração identitária dos docentes traz segundo a autora novas formas de 

profissionalismo, diminuindo a distância simbólica entre a profissão de enfermagem e a 

docência e permitindo dar novos contornos à docência que surge depois da profissão de 

origem. Mestrinho sintetiza da seguinte forma o processo evolutivo: Ambiguidade 

identitária; Profissionalismo adaptativo; Passagem para o grupo de referência do ensino 

superior; Reorientação da nova cultura profissional; Ideal ético de docente orientado 

para valores de ensinar e cuidar; e Novas formas de profissionalismo docente. 
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Considerando as mudanças no trabalho dos professores motivadas pelas aceleradas 

transformações operadas nas políticas sociais e educativas, assiste-se à desvalorização 

de umas competências docentes em prol de outras, nomeadamente a orientação de 

estudantes em estágio em prol de aspetos mais operacionais e burocráticos (Mestrinho, 

2007). 

Importa compreender quais as estratégias utilizadas pelos professores para se adaptarem 

a novas configurações identitárias, desocultando as lógicas de ação subjacentes aos 

percursos itinerários desenhados pelos próprios ou equacionados numa rede larga 

conduzida pela administração central. Existirão percursos ou itinerários docentes tipo 

que espelham formas identitárias intermédias adotadas pelos atores do estudo. 

Corroboramos com Josso (2008) quando refere que a formação diz respeito a toda a 

vida e a educação é relativa a alguns períodos da vida. Clarificando o conceito de 

educação, a mesma autora refere que “é exclusivamente a acção de uma sociedade, 

pelas diferentes instituições que esta sociedade cria, através das instâncias políticas, 

dos governos, para assegurar a transmissão de conhecimentos, a transmissão de 

valores, a transmissão dos saberes-fazer, dos comportamentos, que vão primeiramente 

assegurar a integração na vida social, na vida cultural, na vida política das novas 

gerações ou das gerações que são mais antigas, mas que estiveram no desemprego e 

que devem encontrar uma nova integração na sociedade depois de a ter perdido” 

(2008, p. 116). 

É neste quadro de educação, balizado pelas políticas nacionais, europeias e 

internacionais, que o ensino de enfermagem e os professores, enquanto atores sociais, se 

inscrevem como agente “duplos” entre um conservadorismo promotor da continuidade e 

a inovação que promove a adaptação às novas situações e novos contextos (Josso, 

2008). 

Nas relações que se estabelecem entre os protagonistas do ensino de enfermagem, a 

realidade social e o espaço educativo, assim como a sociologia da educação, são 

fulcrais. Vale a pena referir a noção de “grupo profissional” enquanto conjunto 

segmentado em constante evolução reagrupando pessoas que exercem uma mesma 

atividade que tem o mesmo nome, dotado de uma visibilidade social e de uma 

legitimidade política suficiente durante um período significativo (Dubar, 2003, p. 51). 
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Para Goodson (2008), os grupos profissionais constroem as suas “missões” com base na 

procura de status, recursos e ideias. 

A partir da análise das alterações da identidade nacional dos professores na realidade 

inglesa, Lawn sustenta que a gestão da identidade dos professores é crucial para a 

compreensão dos sistemas educativos. O mesmo autor defende ainda a ideia de que “as 

alterações na identidade são manobradas pelo estado, através do discurso, traduzindo-

se num método sofisticado de controlo e numa forma eficaz de gerir a mudança” (2000, 

p. 69). Uma associação da identidade dos professores à identidade nacional do trabalho 

dá lugar à construção de identidades oficiais e a um policiamento das fronteiras da 

identidade. Assim, a identidade do professor pode “simbolizar o sistema e a nação que 

o criam” (2000, p. 70). 

Ainda remetendo-nos para o caso inglês, o mesmo autor defende que a identidade dos 

professores deve ser gerida por várias razões. Uma primeira, relacionada com o facto de 

a identidade refletir a imagem da nação e o projeto educativo; uma segunda justificada 

pelo discurso oficial como forma de gerir eficazmente os professores e uma terceira e 

última mais flexível que não reflete o sistema e arquiteta a mudança (Lawn, 2000). 

Segundo o mesmo autor, a identidade é construída “quer contra quer a favor de algo” e 

reconhece igualmente que “uma origem alternativa da produção de identidades de 

ensino é o envolvimento dos professores em movimentos sociais” (Lawn, 2000, p. 76). 

Para Lawn, as forças globais de um mercado de oferta e de um modelo de consumo 

esbatem, de certa forma, o valor das identidades nacionais dos professores. Nesta 

continuidade, o modelo de produção destas identidades transferiu-se de nível nacional 

(dos discursos oficiais) para o nível organizacional da escola (dos discursos do trabalho 

fabricado), numa dimensão mais competitiva pela aquisição gradual do modelo 

empresarial dominante (2000, p. 84). 

Adriano Pedro (2011) estudou os percursos e identidades de um conjunto de docentes 

considerados pelo investigador enquanto peritos, cujos resultados apontam para um 

perfil identitário daqueles que designa como portadores de uma identidade profissional 

reflexiva. O mesmo autor aponta para uma série de pistas para novos estudos, 

nomeadamente na compreensão da existência de relação entre as diferentes conceções 

de enfermagem da escola e a forma de construção identitária docente. 
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Revemo-nos numa abordagem interacionista que valoriza as profissões enquanto formas 

de realização pessoal. A atividade profissional deve ser então estudada enquanto 

processo biográfico e identitário (Dubar; Tripier, 1998). 

Importa compreender como se traduz a relação existente entre as mudanças ocorridas no 

ensino de enfermagem em Portugal e os processos de construção identitária que 

ocorrem nos professores de enfermagem. 

A entrada no ensino superior ao nível do ensino superior politécnico reaproximou o 

ensino de enfermagem, e os seus principais atores, dos professores do ensino superior 

num processo ainda em curso e por isso inacabado (Mestrinho, 2012). 

As mudanças significativas que ocorreram e a diversificação de espaços de ensino 

apontam para perfis profissionais diferentes expressos por percursos itinerários também 

eles díspares, delineando itinerários que, apenas numa perspetiva instrumental, se 

constroem e reconstroem de formas diferentes. As mudanças de carreira têm um papel 

catalisador que, embora não afete particularmente a jurisdição profissional, afeta 

profundamente as relações dos profissionais em relação às flutuações do sistema 

(Abbott, 1992). No caso particular dos professores de enfermagem, as sucessivas 

alterações operadas na carreira de padrão oficial foram refletindo diferenças de estatuto 

que originam uma variedade de padrões de carreira não oficiais que nos importa 

conhecer (Abbott, 1992).  

Estamos assim, perante um grupo profissional em recomposição, na procura de novas 

formas de legitimidade profissional em novos cenários de ação educativa para uma nova 

identidade docente. As tendências dos estudos mais recentes que apontam uma 

identidade em transição ou uma identidade compósita poder-se-ão refletir nos itinerários 

desenhados pelos atores. 
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PARTE II - METODOLOGIA E DESENHO DA INVESTIGAÇÃO 

 

1 – INTRODUÇÃO 

A evolução das políticas educativas e da saúde levaram a ganhos sociais com grande 

repercussão no processo de profissionalização dos profissionais de saúde, em geral, e da 

enfermagem, em particular, com distinta expressão no itinerário educativo. Os docentes 

de enfermagem experimentaram, principalmente na segunda metade do século XX, 

novos processos de socialização secundária e de identidade profissional que resultaram 

na (re)configuração que se vive na atualidade. São estes novos formatos identitários ora 

marcados pela transição (Amendoeira, 2008), ora marcados por alguma ambiguidade 

identitária e por um profissionalismo adaptativo (Mestrinho, 2011), que nos importa 

estudar, por forma a aferir qual a relação entre as já referidas mudanças políticas 

ocorridas e os processos de (re)configuração identitária dos professores de enfermagem. 

Com base no quadro conceptual descrito nos capítulos anteriores, a estratégia geral 

desta investigação constitui-se no paradigma qualitativo, de perfil naturalista, 

enquadrado numa abordagem fenomenológica e num formato de estudo de caso, cujo 

objeto de estudo são os professores de enfermagem em dedicação exclusiva, como 

adiante se detalha. 

Estabelecido o protocolo geral do estudo de caso (Yin, 2010), interessava-nos, numa 

primeira linha, caracterizar a população que queríamos estudar. Isto é, saber quem são 

os atores - professores de enfermagem em dedicação exclusiva que tenham uma 

experiência profissional superior a 15 anos da profissão docente – e de que forma se 

distribuem no cenário de ensino de enfermagem que, sendo de natureza politécnica, 

pode acontecer em três tipologias diferentes de estabelecimentos de ensino: institutos 

politécnicos, universidades e escolas em formato não integrado. Apresentamos assim o 

percurso metodológico entre um estudo propedêutico e um estudo principal 

detalhando cada uma das fases que os compõem. Estamos conscientes de que as 

técnicas e os procedimentos (método) fornecem os meios para transformar uma visão 

em realidade (Strauss; Corbin, 2008). 
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O desenho metodológico desta investigação integrou, por isso, dois tempos empíricos. 

O primeiro denominamos por estudo propedêutico (Tuckman, 2000), cujos objetivos 

principais nos remetem para identificar os professores de enfermagem em regime de 

tempo integral e/ou dedicação exclusiva no país, enquanto população acessível, e 

descrever a rede de ensino público e privado no país. O segundo, denominado por 

estudo principal, remete-nos para a centralidade de toda a investigação, em entrevistas 

de contornos biográficos como fonte de dados principal, que passaremos a detalhar 

(Bogdan; Biklen, 1994). 
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2– QUESTÕES DE INVESTIGAÇÃO  

As questões teóricas substantivas traçadas no início do estudo, de natureza mais ampla e 

abrangente, foram redefinidas no decurso do trabalho, após a recolha de dados e a 

revisão da bibliografia, em questões formais (Bogdan; Biklen, 1994; Miles; Huberman, 

1994). No presente estudo de caso, pretendíamos estudar a (re)configuração profissional 

dos docentes de enfermagem em dedicação exclusiva que tivessem assistido às várias 

mudanças sociais e educativas com expressão no final do século XX. Após a recolha de 

dados e subsequente análise, tendo com pano de fundo o quadro teórico acima 

apresentado, foi sentida a necessidade de reformulação da questão de partida inicial, 

como sucede nas abordagens qualitativas, redirecionando e afunilando o estudo 

(Bogdan; Biklen, 1994). Com efeito, tendo presente que a identidade é um processo 

complexo, resultante de uma constante relação entre as transações biográficas e as 

transações relacionais, da qual decorre a construção de estratégias que dão sentido à 

ação protagonizada pelos sujeitos, refletida nos itinerários dos mesmos, e verificando 

que da recolha de dados emergiram alguns padrões estratégicos que configuram 

itinerários tipo, especificou-se assim a questão central e, decorrente desta, as questões 

de investigação. 

Deste modo, a questão de partida aponta para compreender qual a relação que existe 

entre as mudanças ocorridas no ensino de enfermagem em Portugal e os processos de 

(re)construção identitária que ocorrem nos professores de enfermagem? 

Configurada a problemática, apresentamos as questões de investigação que, como 

acima se aludiu, foram sendo reformuladas ao longo do mesmo: 

 - Qual o retrato social dos professores de enfermagem no país? 

 - Quais as singularidades e tipologias que emergem dos itinerários socioprofissionais 

protagonizados pelos atores? 

 - Qual a representação que os professores têm da sua trajetória biográfica? 

 - Qual a representação que os sujeitos têm da profissão docente? 

 - Quais os elementos chave na construção das identidades profissionais?  
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 - Quais as dinâmicas subjacentes às lógicas da ação docente? 

Eixos de análise: 

A nossa opção pelo estudo de caso único envolveu, contudo, mais do que uma unidade 

de análise (Yin, 2010). Assim, constituem-se a partir da questão central e das questões 

orientadoras da pesquisa, eixos de análise centrais: os professores de enfermagem em 

dedicação exclusiva no país, o itinerário anterior à docência e o itinerário docente. A 

partir destes eixos de análise centrais, atrás descritos, estruturam-se novas derivações de 

eixos de análise como se esquematiza na figura n.º 1. Nesta continuidade, derivam do 

eixo central itinerário anterior à docência os eixos de análise: experiência hospitalar e 

especialização. No que diz respeito ao eixo de análise central itinerário docente 

derivam: Acesso ao ensino, Especialização, Representação do Itinerário Docente, 

Contextos de ação educativa, Mudanças geradoras de crise, Representação do ensino, 

Identidade docente, Sistema de relação dos atores e o Sistema de argumentação dos 

atores. 

 

 

 

 

 

Legenda: 

 

EH – Experiencia hospitalar 
Esp. – Especialização  

Ace. - Acesso ao ensino 

Esp. - Especialização 
RID – Representação do Itinerário Docente 

CAE – Contextos de ação educativa 

MGC – Mudanças geradoras de crise 
RE – Representação do ensino 

ID – Identidade docente 

SRA – Sistema de relação dos atores 
SAA – Sistema de argumentação dos atores 

 

FIGURA N.º 1 – EIXOS DE ANÁLISE 

 

Professores de enfermagem 

Itinerário anterior à docência Itinerário Docente 

EH Esp. Ace. RID Esp. CAE MGC RE ID SRA SAA 
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Os professores em dedicação exclusiva são os atores principais do estudo que, como o 

nome indica, se dedicam exclusivamente ao ensino de enfermagem. Com a opção de 

estudar professores com uma experiência superior a 15 anos, pretende-se que estes 

professores tenham passado por várias estratégias de profissionalização e, igualmente, 

por mudanças no cenário profissional e educativo passíveis de desencadear alterações 

na configuração identitária. Desejamos compreender assim, do ponto de vista daqueles 

sujeitos, como se adaptam a novas formas identitárias. Designadamente, que recursos 

utilizam, com que outros atores se relacionam e que estratégias empregam para 

minimizar a distância entre uma identidade de professor de ensino de enfermagem 

circunscrito a tradicionais escolas de enfermagem e uma nova identidade de professor 

de ensino de enfermagem a desenvolver funções em escolas de saúde maioritariamente 

pulverizadas por outras áreas disciplinares, entendidas como unidades básicas de 

mudança (Bolívar, 1999). 

Conscientes de que o sujeito é autor e ator da sua vida (Dubar, 1997), pretende-se 

identificar como desenham os seus percursos na docência. Será que a forma como 

constroem o seu itinerário docente tem reflexo no processo de (re)configuração 

identitária? Pretende-se, então, encontrar padrões relativos aos percursos profissionais 

dos professores. De igual modo, pretendemos conhecer os contextos de trabalho através 

das palavras dos sujeitos e, por último, desocultar as lógicas subjacentes à ação dos 

mesmos na construção de itinerários tipo que caracterizam, igualmente, as formas 

identitárias adotadas.  
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3 – ESTRATÉGIA GERAL DA INVESTIGAÇÃO 

O estudo que nos propomos realizar, assente num perfil naturalista em que se pretende 

que os sujeitos reflitam sobre o que costumam habitualmente fazer e partilhem a mesma 

reflexão com o investigador, enquadra-se numa abordagem fenomenológica uma vez 

que visa compreender o significado dado pelos professores de enfermagem às mudanças 

ocorridas num determinado período das suas vidas, na interação com os outros, numa 

situação particular em que experimentam a (re)configuração identitária.  

No plano geral da investigação qualitativa era necessário conhecer a população de 

professores de enfermagem em dedicação exclusiva no país, para numa fase posterior 

identificar os professores que podiam constituir objeto de estudo e, simultaneamente, 

fonte principal de dados. Estabelecemos assim uma “malha larga” com um primeiro 

estudo exploratório, a fim de avaliar os interesses no terreno e as possíveis fontes de 

dados principais para se atingir os objetivos propostos, para, numa fase posterior, se 

passar a uma “fase mais restrita de análise de dados” com o estudo principal (Bogdan; 

Biklen, 1994). 

Porque se pretende investigar uma situação complexa envolta em inúmeros 

determinantes (Miles; Huberman, 1994), que se constitui igualmente como um 

fenómeno contemporâneo não manipulável pelo investigador (Lincoln; Guba, 2002; 

Yin, 2010), a estratégia geral de investigação foi de estudo de caso e passou pela 

realização de dois estudos que se complementam: o primeiro estudo, que denominámos 

de estudo Propedêutico (Tukman, 2002), e um segundo, designado de Principal, de 

natureza biográfica. Com o primeiro estudo, pretendíamos conhecer, na íntegra, a 

população de professores de enfermagem do país em dedicação exclusiva. Com a opção 

por um estudo extensivo, foi possível analisar as características daquela população, 

referente a um determinado momento temporal, em pequena escala e na totalidade 

(Afonso, 2005). Os resultados deste estudo preliminar estabeleciam, assim, a população 

acessível para a determinação da amostra relevante para o estudo principal de 

componente biográfica. Trata-se de um estudo descritivo já que, enquanto investigador, 

recorremos a material empírico relevante a partir de informação quantitativa e 

qualitativa. Assim, usámos, de forma sistemática, uma mistura de evidência 

quantitativa, num primeiro tempo, e qualitativa, num segundo (Yin, 2010). Ainda 
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segundo o mesmo autor, com a opção metodológica de um estudo de caso apenas são 

passíveis generalizações analíticas e não estatísticas.  

Preocupámo-nos com a componente subjetiva do comportamento dos professores para, 

com base no significado que constroem para a sua vida profissional quotidiana, 

compreender como se adaptam a novas formas identitárias no decorrer do seu itinerário 

docente (Bogdan; Biklen, 1994). 

O uso de várias fontes de evidência entre o estudo propedêutico, que se revê em dados 

de natureza quantitativa, e o estudo principal, mais focado em dados de natureza 

qualitativa, promove a triangulação de dados que visa comprovar o mesmo fenómeno 

em estudo (Yin, 2010), isto é, a relação entre as mudanças operadas nas políticas 

educativas e o processo de (re)configuração identitária dos docentes de enfermagem. De 

uma fase de exploração alargada, passámos então para uma fase mais restrita (Bogdan; 

Biklen, 1994) e aprofundada da análise dos dados, enquanto estratégia central, que 

detalharemos nos capítulos seguintes. 
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4 – ESTUDO PROPEDÊUTICO 

 

4.1 – Introdução  

O desenho metodológico desta investigação integrou, como já foi referido, dois estudos. 

O primeiro constitui-se como um estudo propedêutico (Tukman, 2002) cujo objetivo 

principal nos remete para a identificação da constituição social dos professores de 

enfermagem em regime de tempo integral e/ou dedicação exclusiva no país, por forma a 

determinar a população acessível e de igual modo: 

- Caracterizar os professores de enfermagem em dedicação exclusiva no país em relação 

ao género, grau académico, categoria profissional e área científica; 

- Conhecer a distribuição nacional daqueles docentes pelos vários territórios ou cenários 

académicos da atualidade.  

Metodologicamente, trata-se de um estudo extensivo, descritivo simples, transversal e 

de natureza predominantemente quantitativa no paradigma positivista enquanto 

estratégia complementar analítica (Bogdan; Biklen, 1994; Tuckman, 2002; Marconi, 

2004; Apolinário, 2006). 

 

4.2 – Procedimentos de recolha e tratamento 

O estudo integrou uma primeira fase - fase exploratória – onde, na recolha de dados, 

norteada, numa primeira linha, pela ficha docente (Anexo I), se consultou a informação 

disponibilizada nos sites dos 40 estabelecimentos de ensino dentro das três tipologias 

existentes na atualidade, enquanto pesquisa documental, de natureza informática, que 

caracteriza a recolha de dados deste tipo de estudos (Afonso, 2005). Foram igualmente 

consultados nesta fase os sites da Direção Geral do Ensino Superior e do Conselho 

Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos.  

Ainda que todos os estabelecimentos de ensino superior público, particular e 

cooperativo, bem como a Universidade Católica Portuguesa se rejam pelo Decreto-Lei 
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n.º 14/96, de 6 de março, que introduz a obrigatoriedade da publicação anual da 

constituição do corpo docente, não foi possível, através de consulta àqueles sites, obter 

toda a informação necessária quanto ao corpo docente daqueles estabelecimentos para 

efeitos de preenchimento da referida ficha docente (Anexo I). Encetámos, assim, uma 

segunda fase de recolha e/ou validação dos dados. Procedeu-se, deste modo, à 

elaboração de quadros do corpo docente de cada instituição escolar em regimes de 

tempo integral e dedicação exclusiva, nos quais se inseriu a informação obtida junto 

daqueles sites. Este novo instrumento de recolha, em formato de quadro e gravado no 

software Excel do Microsoft Office (Anexo II), foi enviado por correio no período de 8 

a 11 de junho, para cada uma das respetivas instituições escolares que integram os 

sujeitos do presente estudo. Cada quadro era acompanhado por um pedido formal de 

preenchimento e validação do mesmo, dirigido às Direções das 40 instituições 

escolares, onde se sintetizavam os principais aspetos da pesquisa (Anexo III). 

Solicitava-se ainda àquelas Direções que, uma vez preenchido e validado o respetivo 

quadro, procedessem ao seu reenvio, através de e-mail ou correio, juntando-se, para o 

referido efeito, envelope devidamente selado e do qual constava, como destinatário, os 

dados e morada da investigadora (Anexo III). Com todos as Direções das referidas 

instituições escolares, aquando da receção dos quadros, foi possível, por e-mail ou 

telefone, esclarecer dúvidas pontuais. 

Para aumentar a taxa de retorno quanto ao preenchimento e validação dos dados 

constantes daqueles quadros, como estratégia, foram contactados docentes de referência 

em cada escola no sentido de agilizar o processo, no final do primeiro e do segundo mês 

de envio. Obteve-se, em termos de devolução dos quadros preenchidos e validados, uma 

taxa de retorno de 60,0%. Em todos os quadros foram registadas as datas de validação 

dos mesmos (agosto 2010).  

Relativamente a 15 estabelecimentos de ensino, não foi obtida qualquer resposta ao 

pedido que constituiu a segunda fase de recolha de dados. Tendo em vista o 

preenchimento e validação dos respetivos quadros, procedeu-se à consulta das listas de 

pessoal docente publicadas na Internet pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino 

Superior, reportadas a 31 de dezembro de 2009 - Lista de Pessoal Docente ao abrigo do 

Decreto-Lei n.º 15/96, de 6 de março - disponível em 

http://www.rebides.oces.mctes.pt/rebides09/. A consulta desta informação constituiu 

assim uma terceira e última fase de recolha e validação de dados.  

http://www.rebides.oces.mctes.pt/rebides09/
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Os instrumentos ficha docente, num formato de questionário, elaborada pela 

investigadora num modelo individual, num primeiro tempo, e em formato quadro, num 

segundo, preenchido e validado pela maioria das instituições escolares, agruparam a 

informação de cada instituição escolar, permitindo assim apurar o n.º de docentes, o 

género, a categoria profissional, o grau académico, a área científica e/ou o 

departamento, se aplicável. 

Para o tratamento estatístico dos dados, foi constituída uma base de dados no software 

Excel do Microsoft Office, tendo sido obtidas as frequências absolutas, relativas e 

classes modais. Os dados obtidos relacionam-se com a unidade de análise mais ampla e 

central do estudo principal, porque integram toda a população de professores de 

enfermagem em dedicação exclusiva do país (Yin, 2010). 

 

4.3 – Síntese dos dados recolhidos 

O estudo propedêutico funcionou como um reconhecimento social dos professores e 

propiciou uma série de contactos facilitadores da entrada no campo empírico para o 

estudo principal. Com efeito, a recolha de dados, efetuada junto das instituições 

escolares que integram o presente estudo, permitiu a identificação de professores de 

referência em cada estabelecimento de ensino que, nalguns casos, seriam determinantes 

na escolha dos docentes que viriam a constar da amostra do estudo principal. 

Com a realização deste estudo preliminar, obtivemos informação geral sobre a 

população dos professores de enfermagem em dedicação exclusiva atual muito 

importante para o delineamento da fase seguinte, nomeadamente:  

 - O Ensino de Enfermagem era ministrado em 40 (100%) estabelecimentos de ensino 

superior politécnico e universitário, dos quais 21 (52%) pertenciam ao ensino superior 

público e 18 (48%) ao ensino superior privado; 

 - Maioritariamente, aqueles estabelecimentos de ensino assumiam a figura de Escola 

Superior de Saúde prevista na Lei, sendo que eram 26 (65%) os estabelecimentos que a 

adotavam e 14 (35%) os estabelecimentos que mantinham a nomenclatura clássica de 

Escola Superior de Enfermagem. Este último total decompunha-se entre 7 (18%) 
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escolas em contexto universitário e 7 (18%) estabelecimentos de ensino em territórios 

não integrados; 

 - A oferta do ensino de enfermagem público e privado pelos vários contextos 

desdobrava-se em 18 (44%) Institutos Superiores Politécnicos, 13 (33%) 

estabelecimentos de ensino em contexto Universitário e, por fim, 9 (23%) Escolas não 

integradas;  

 - Existia um total de 903 (100%) docentes de Enfermagem em regime de tempo 

integral e/ou dedicação exclusiva no ensino superior politécnico público e privado do 

país; 

 - Nas questões do género, a representação maciça do género feminino continuava 

marcante, à semelhança das outras áreas do exercício profissional de enfermagem, com 

696 (77,1%) docentes, enquanto o género masculino apresentava o valor de 207 

(22,9%) docentes; 

 - O número de docentes era mais expressivo nas Escolas Superiores de Enfermagem 

não integradas, que registavam 411 (45,5%) docentes, ainda que estas escolas fossem 

apenas 9 (23%) do universo dos estabelecimentos de ensino no país; 

 - Verificava-se uma assimetria nacional na distribuição docente por estabelecimento de 

ensino. Podem justificar esta evidência o facto de algumas escolas dependerem 

maioritariamente de docentes a tempo parcial, a relação oferta/procura e a 

reconfiguração escolar; 

 - No que diz respeito à categoria profissional, o corpo docente do país era constituído 

maioritariamente por Professores Adjuntos, existindo assim 517 (57,2%) docentes com 

esta categoria, 231 (26,6%) Professores Coordenadores e, por fim, 155 (17,2%) 

Assistentes; 

 - O grau académico com maior representação era o grau de Mestre, do qual 627 

(69,4%) docentes eram titulares, a que se segue o grau académico de Doutor, de que 

eram titulares 131 (14,4%) docentes, e ascendendo o número de Licenciados em 

Enfermagem a 144 (15,9%); 

 - A estratégia utilizada pelos docentes, a nível da formação avançada, e no que diz 

respeito à área científica escolhida para o Doutoramento, surgia com um grande 
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equilíbrio entre as Ciências da Saúde e da Enfermagem com 55 (42%) docentes 

doutorados em cada uma das áreas, seguidas das Ciências Sociais e Humanas com 54 

(41,2%) doutores e das Ciências da Educação, uma menor opção, com 21 (16%) 

doutores; 

 - Para a área científica a optar nos Cursos de Mestrado, a preferência dos docentes 

parecia ser marcadamente pelas Ciências da Saúde e da Enfermagem, como o faziam 

363 (57,0%) docentes, e pelas Ciências Sociais e Humanas, a que aderiam 160 (25,5%) 

docentes, sendo as Ciências da Educação uma menor opção seguida por 101 (16,1%) 

docentes. 

Apresentado o estudo preliminar que determinou a população acessível e permitiu uma 

primeira entrada no campo empírico, passamos agora ao delineamento do estudo 

principal. Importa agora passar de “uma malha larga” para “uma fase mais restrita da 

análise dos dados” na escolha de uma fonte limitada e principal dos dados (Bogdan; 

Biklen, 1994). 
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5 – ESTUDO PRINCIPAL 

 

5.1 – Introdução  

Com o estudo exploratório e propedêutico obteve-se o retrato nacional da população dos 

docentes de enfermagem em dedicação exclusiva de que trata o capítulo anterior. O 

estudo principal remete-nos agora para uma “pesquisa qualitativa”, já que nos dirige 

para a vivência socioprofissional dos professores de enfermagem com eventuais 

resultados não alcançáveis por procedimentos estatísticos (Strauss; Corbin, 2008, p. 32). 

Importa referir que a investigação qualitativa tem uma orientação fenomenológica 

porque se pretende compreender “o significado que os acontecimentos e interacções 

têm para pessoas vulgares, em situações particulares” (Bogdan; Biklen; 1994, p. 53). 

Pretendemos, assim, entender os significados subjacentes à ação dos nossos atores do 

estudo – professores de enfermagem em dedicação exclusiva - na relação com os outros 

ao longo do itinerário docente no processo de (re)configuração identitária profissional. 

A opção por um estudo de natureza biográfica implica a “concentração do dispositivo 

empírico na realização de entrevistas […]” (Afonso, 2005, p. 78). As entrevistas em 

profundidade constituíram a fonte principal de dados deste estudo. Surgia, assim, a 

necessidade de determinar uma amostra, não representativa, mas relevante, daquela 

constituição docente revelada pelo estudo propedêutico. 

 

5.2 - Definição da Amostra 

Determinada então a população acessível com o estudo propedêutico já apresentado, foi 

nosso objetivo seguinte estabelecer uma amostra não tanto representativa, mas 

sobretudo relevante, pelo que estabelecemos um plano de amostragem 

aleatória/probabilística estratificada (Tuckman, 2002; Afonso, 2005) para definir, por 

um lado, a amostra dos estabelecimentos de ensino de enfermagem e, por outro, a 

amostra de professores em regime de tempo integral e/ou dedicação exclusiva que os 

integram. 
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Tendo por base o conceito de população de Afonso (2005) como um conjunto de 

pessoas, objetos ou eventos, com qualquer característica comum passível de medir, 

considerámos como população todos os professores em regime de tempo 

integral/dedicação exclusiva (n=903) que lecionam nos estabelecimentos de ensino do 

país (n=40). Na sequência da caracterização da população acessível, levada a cabo 

numa fase preliminar aquando do estudo propedêutico, foram estabelecidos critérios de 

exclusão e de inclusão da amostra que passamos a apresentar: 

Critérios de exclusão: 

 - Estabelecimentos de ensino das ilhas; 

 - Professores que integrem os estabelecimentos de ensino em regime de tempo parcial. 

Critérios de inclusão: 

 - 44% dos estabelecimentos de ensino integrados em Institutos Superiores Politécnicos; 

 - 33% dos estabelecimentos de ensino integrados em Universidades; 

 - 23% dos estabelecimentos de ensino em Escolas não integradas; 

 - 52% de estabelecimentos Públicos; 

 - 48% de estabelecimentos Privados. 

Desta forma, obtivemos os valores da amostra que se apresentam no Quadro n.º 3: 

QUADRO N.º 3 - AMOSTRA ESTRATIFICADA 

Resultados (2011) Amostra Estabelecimentos de Ensino Públicos e Privados 

 

44% =18 ISP 

 

44%x18=7 

4 Estabelecimentos Públicos  

3 Estabelecimentos Privados  

 

33%= 13 Univ 

 

33% x13=5 

3 Estabelecimentos Públicos 

2 Estabelecimentos Privados  

 

23% = 9 NI 

 

23% x 9= 2 

1 Estabelecimento Públicos  

1 Estabelecimento Privados  
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A amostra estratificada é constituída por 14 estabelecimentos de ensino de enfermagem 

e o corpo de Professores em regime de tempo integral e/ou dedicação exclusiva 

daqueles estabelecimentos de ensino ascende a um total de 345=38% da População 

Acessível (903=100%). De entre este subtotal obtido, e de forma intencional, 

obedecendo aos critérios de diversidade e tipicidade, foram escolhidos, numa janela 

temporal entre 15 e 25 anos de experiência profissional, 14 professores, um por 

estabelecimento de ensino, constituindo-se desta maneira uma amostra relevante 

daqueles professores de enfermagem. Tal como nos referem Bogdan e Biklen (1994), 

neste tipo de estudos impera o caráter minucioso e profundo, pelo que os mesmos 

tendem a ser conduzidos por amostras reduzidas que, no presente caso, assume-se como 

uma amostra relevante por compreender professores nas três tipologias de 

estabelecimentos de ensino numa dispersão nacional entre os estabelecimentos públicos, 

privados, cooperativos e da concordata. 

Conscientes de que estamos perante um fenómeno de abordagem longitudinal, “é 

particularmente arriscado integrar no mesmo grupo indivíduos que parecem partilhar 

traços em comum, mas cujos antecedentes ou meios sociais são diferentes” (Huberman, 

2007, p. 54). Tentámos, assim, salvaguardar algumas regras de conduta propostas pelo 

mesmo autor. Deste modo, o grupo de professores em estudo, constituído por 

professores de enfermagem em regime de dedicação exclusiva e tempo integral, leciona 

num ensino superior de natureza politécnica e enquadra-se em duas gerações de 

professores que passaram por momentos semelhantes da memória coletiva da profissão 

e da política educativa, ainda que vivenciados em contextos díspares e com áreas de 

especialização diferentes. Contudo, a nossa opção por alguma dispersão geográfica 

entre as regiões norte, centro e sul do país prende-se não com fatores passíveis de 

generalização, mas com a relevância que essa mesma dispersão geográfica pode conferir 

à amostra. 

Caracterizam-se ainda os contextos de ação docente, dos sujeitos que integram a 

amostra relevante, segundo matéria documental pública online nos sites oficiais dos 

estabelecimentos de ensino. Desta caracterização constava a orientação da escola dentro 

das três tipologias existentes (Institutos Superiores Politécnicos, Contexto Universitário 

e Escola não integrada), Escola de origem e pré-mecanismos de transmissão ou 

integração, período de integração e dimensão geográfica entre as três regiões norte, 

centro e sul do país. 
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5.3 – Tipo de estudo e estratégia: a entrevista biográfica 

Situamos a nossa investigação na tradição dos estudos desenvolvidos no paradigma 

interpretativo, ao procurar analisar a realidade de um conjunto de professores de 

enfermagem a partir da reflexão individual que cada um faz do seu itinerário 

profissional (Afonso, 2005).  

Para Afonso, “as abordagens interpretativas procuram analisar a realidade social a 

partir do interior da consciência individual e da subjectividade, no contexto da 

estrutura de referência dos atores sociais, e não na do observador da acção” (2005, p. 

34). 

A nossa opção de investigação recai num estudo naturalista já que, segundo o mesmo 

autor, “os estudos naturalistas caracterizam-se pela investigação de situações 

concretas existentes e identificáveis pelo investigador, sem intervenção, em termos de 

manipulação, física e deliberada, de qualquer variável” (Afonso, 2005, p. 43). 

Ancorada numa perspetiva fenomenológica, a investigação desenvolve-se num ciclo 

retrospetivo de 20 anos onde aconteceram grandes momentos de viragem no ensino de 

enfermagem em Portugal. Assim, os professores, atores principais da investigação, em 

estreita relação com o meio e as mudanças ocorridas nos seus modelos de 

profissionalização na e com a reconfiguração da rede escolar, e os itinerários anteriores 

à docência e da docência, constituem os eixos principais de análises que, por sua vez, se 

subdividem.  

Tal como nos descreve Josso (2008), conhecer as resistências, os recursos e os relatos 

de vida permite-nos aceder à problemática na relação com a mudança. As principais 

linhas de investigação sobre professores têm-se desenvolvido em torno dos ciclos de 

vida daqueles sujeitos (Carvalho, 1992; Goodson, 2008, Nóvoa; Finger, 2010). Com o 

estudo dos ciclos de vida profissional, será possível conhecer aspetos tais como o ponto 

de vista da escola, as atividades e as perspetivas daqueles atores. 

Os estudos centrados nas vivências e nas experiências individuais constituem uma 

abordagem que, segundo Afonso (2005), tem vindo a adquirir visibilidade na 

investigação educacional a partir dos anos 70 do século XX. Revemo-nos nas palavras 
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de Bolívar quando a este propósito refere que: “os métodos autobiográficos e histórias 

de vida podem converter-se numa estratégia que permite dar identidade tanto ao 

indivíduo como à escola a que pertence” (1997, p. 87). 

O objeto de estudo remete-nos para a noção de trajetória vivida, isto é, a forma como os 

sujeitos reconstroem, de forma subjetiva, os acontecimentos da sua biografia social que 

julgam relevante (Dubar, 1997). Nesta perspetiva, explanamos o método com recurso a 

vários autores, ainda que com particular destaque para Demazière e Dubar (2004).  

Para Afonso, os estudos biográficos têm proporcionado novas leituras sobre os 

processos de mutação social “a partir da acção da pessoa concreta e completa, na 

globalidade da sua circunstância”. Para o mesmo autor, “a abordagem pressupõe que o 

foco da investigação se centre na acção individual, desvendando a singularidade e 

totalidade da pessoa do actor biográfico, e iluminando os próprios contextos e 

processos institucionais em que se move” (2005, p. 77). 

 

5.3.1 - As entrevistas de componente biográfica como técnica central 

A centralidade dos estudos biográficos reside na reconstituição das trajetórias de vidas 

profissionais dos atores, pelo que incide-se o dispositivo empírico na realização de 

entrevistas, enquanto técnica de recolha de dados mais frequente na investigação 

naturalista (Afonso, 2005). 

A técnica da entrevista foi “utilizada para recolher dados descritivos na linguagem do 

próprio sujeito, permitindo ao investigador desenvolver intuitivamente uma ideia sobre 

a maneira como os sujeitos interpretam aspectos do mundo” (Bogdan; Biklen, 1994, p. 

134). A entrevista semiestruturada, de componente biográfica, obedeceu a formato 

intermédio entre a entrevista estruturada e não estruturada, alicerçada num instrumento 

guião que funcionou como gestor da mesma no processo de interação entre entrevistado 

e entrevistador. Com a opção por este formato fica-se com a possibilidade de obter 

dados comparáveis entre os vários sujeitos (Bogdan; Biklen, 1994). 

O referido instrumento foi concebido tendo por base as questões de investigação e os 

eixos de análise. A estrutura do guião equaciona-se, de forma articulada, entre os 
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objetivos que propiciam o questionamento e os itens e tópicos que advêm da condução 

das respostas às questões. 

A entrevista semiestruturada foi gravada em áudio, após legitimação da mesma, sempre 

em espaços referenciados pelos sujeitos de forma a proporcionar um ambiente 

acolhedor e familiar aos entrevistados. 

As entrevistas exploram três domínios essenciais – o mundo vivido do trabalho docente, 

a ação docente e a trajetória socioprofissional, nomeadamente os movimentos de 

emprego.  

Para além das identidades numéricas, caracterizam-se também os atores de estudo 

perante os movimentos de emprego. A relação dos nossos atores com a formação e a 

forma como apreendem os novos modos de ser docente preveem a existência de uma 

configuração estável, mas com uma dinâmica permanente que a torna simultaneamente 

instável. 

Numa 1.ª fase realizámos 3 entrevistas exploratórias (Bogdan; Biklen, 1994) a 

Professores que não integram a amostra de 14 docentes e que respeitam os critérios de 

exclusão e inclusão, com o objetivo de afinar e validar o guião, bem como determinar a 

duração média da entrevista. Nesta sequência, e após transcrição e tratamento, alterámos 

alguns tópicos de condução centrais de um bloco temático e obtivemos um tempo médio 

de duração da entrevista de 45 minutos. 

Nesta continuidade, e numa 2.ª fase, a recolha de dados centra-se na realização de 

entrevistas semiestruturadas em profundidade aos professores que possuam entre 15 e 

25 anos de experiência docente, que tenham acompanhado a mudança de paradigma 

(Mestrinho, 2011) e/ou paradigma em transição do Ensino de Enfermagem 

(Amendoeira, 2006) que se tem vindo a constituir no ensino de enfermagem.  

A escolha dos sujeitos por estabelecimento de ensino a entrevistar foi intencional, como 

já referido, ainda que os professores escolhidos respeitassem alguns critérios tais como: 

tivessem mais de 15 anos de tempo na docência, integrassem as três tipologias de 

estabelecimentos de ensino existentes no país, de entre Institutos Superiores 

Politécnicos, Universidades e Escolas Não Integradas, assim como representassem 

Estabelecimentos Públicos e Privados, de acordo com a amostra aleatória estratificada 

do total dos estabelecimentos de ensino dentro da janela temporal estipulada. 
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Privilegiámos o contacto pessoal com os docentes. As entrevistas marcadas previamente 

pelo telefone ocorreram preferencialmente nos locais de ação docente, facilitando a 

memória e a reflexão que o questionamento da vida profissional propicia (Fody, 1996), 

à exceção de duas entrevistas que se realizaram na residência dos próprios sujeitos, por 

sua sugestão.  

Aquelas entrevistas foram realizadas no período compreendido entre fevereiro e junho 

de 2011 com uma cadência de duas a três por mês. Nestes cinco meses de recolha 

principal de dados, encontrámos algum desvio entre a data prevista e a data de 

realização ao qual nos tivemos, naturalmente, que adaptar, enquanto constrangimentos 

naturais numa recolha com alguma dispersão geográfica nacional relevante.  

Tínhamos como pano de fundo a constituição social dos docentes decorrente do estudo 

propedêutico inicial, em que obtivemos por amostra estratificada um conjunto de 14 

professores em regime de dedicação exclusiva e/ou tempo integral, numa determinada 

janela temporal, que haviam vivenciado as mudanças sociais e políticas operadas no 

ensino e na carreira docente. Sob um prisma de recomposição profissional identitária, a 

partir das suas experiências vividas e relatadas de forma reflexiva, queríamos conhecer 

os seus percursos nos vários lugares de reconhecimento identitário. 

Entre as viagens ao norte, ao centro e ao sul do país, percebe-se a utilização da terceira 

pessoa do singular no registo que se optou para a redação do estudo. De facto, ao 

revermo-nos como o instrumento principal da investigação, não estamos sós, num 

desígnio “cavaleiro solitário” (Bogdan; Biklen, 1994), mas sim muito acompanhados 

na relação com um grupo largo de interlocutores até chegarmos ao nosso conjunto de 

professores que constituem a amostra. As viagens pelos campos de azedas, o cheiro a 

café no ar e a gastronomia que se experimentava em cada local despertavam para a 

singularidade de cada entrevista numa tradução única que se tornou inesquecível para 

nós enquanto investigadores. Como aludem Bogdan e Biklen, “Os investigadores 

qualitativos assumem que o comportamento humano é significativamente influenciado 

pelo contexto em que ocorre, deslocando-se, sempre que possível, ao local do estudo” 

(1994, p. 48). Nesta continuidade, sentimo-nos como que guardiões de pedaços de vidas 

que nos foram generosamente confiadas, facto esse que pesou, principalmente, durante 

todo o processo de análise na redução dos dados aquando do processo de recodificação 

proposto por Demazière e Dubar (2004). 
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5.3.2 – O Instrumento Guião 

Após legitimação da entrevista, pretendemos conduzir os professores, enquanto 

destinatários, a refletir sobre a trajetória vivida/biografia social, num período médio 

entre quinze e vinte anos da sua carreira profissional. Não se tratando de histórias de 

vida, já que os entrevistados se reportam a um período específico das suas vidas, as 

entrevistas remetem o sujeito para a entrada no mundo do trabalho e, neste caso 

específico, para a entrada no contexto hospitalar num primeiro tempo, para, num 

segundo, se explorar a entrada e permanência no ensino de enfermagem em dedicação 

exclusiva. 

A entrevista tem como finalidade compreender a natureza do processo de 

reconfiguração profissional dos docentes de enfermagem em regime de tempo 

integral/dedicação exclusiva no continente.  

Os objetivos da entrevista são: 

 - Caracterizar os atores do estudo; 

 - Caracterizar os contextos de trabalho dos atores; 

 - Identificar a evolução das práticas educativas dos atores do estudo na interação com 

os seus pares; 

 - Identificar as estratégias utilizadas pelos professores no processo de (re) 

configuração profissional; 

 - Identificar as expectativas dos docentes sobre as implicações do processo de 

reconfiguração profissional na profissão de enfermagem. 

Desta forma, organizámos a mesma em cinco blocos temáticos segundo Guião (Anexo 

IV). Um primeiro remete-nos para a caracterização dos sujeitos. Neste bloco, importa 

saber há quantos anos o nosso entrevistado exerce a profissão docente, o que motivou a 

opção profissional e, para além da idade e o género, se existem atributos específicos 

para a profissão docente. O segundo bloco temático remete os entrevistados para a 

caracterização do contexto de trabalho. Aqui importa compreender, sob o prisma dos 

sujeitos, se a tipologia do estabelecimento de ensino, bem como se a nomenclatura do 
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mesmo interfere na sua função docente. Já o terceiro bloco temático visa a identificação 

da trajetória socioprofissional na interação com os seus pares. Este bloco visa colocar 

o entrevistado a relembrar o seu projeto profissional, desde a entrada na docência até à 

atualidade, e nele identificar mudanças associando às mesmas aspetos da memória 

coletiva da evolução do ensino e da profissão de enfermagem. O penúltimo bloco 

remete o ator do estudo para a identificação das transações experienciadas em 

contexto, assinalando as várias estratégias que utilizou para se adaptar à mudança. O 

quinto e último bloco temático dirige o docente entrevistado a perspetivar as suas 

expectativas enquanto docente sobre as implicações do processo de mudança no 

ensino e na profissão de enfermagem. Por fim, importa identificar os docentes de 

referência no ensino de enfermagem no país, de acordo com a opinião do entrevistado. 

O fecho da entrevista acontece dando de novo a palavra ao entrevistado, no sentido de 

expressar algo de relevante que não tenha sido objeto de questão, nomeadamente a 

avaliação da entrevista em alguns casos. 

As entrevistas de natureza biográfica, embora apresentassem algum grau de 

estruturação, permitiam uma certa amplitude de temas e tópicos a abordar com 

considerável flexibilidade, pelo que cada documento, após transcrição, se tornou 

singular (Bogdan; Biklen; 1994). 

A escolha dos sujeitos por estabelecimento de ensino a entrevistar foi intencional, como 

já referimos, ainda que os professores escolhidos integrem as três tipologias de 

estabelecimentos de ensino existentes no país, de entre Institutos Superiores 

Politécnicos, Universidades e Escolas Não Integradas, assim como representem 

Estabelecimentos Públicos e Privados, de acordo com a amostra aleatória estratificada 

do total dos estabelecimentos de ensino dentro da janela temporal estipulada. Esta 

recolha de dados decorreu entre fevereiro e julho de 2011 de acordo com cronograma 

elaborado para o efeito (Anexo V). Tentámos, sempre que possível, recolher a 

informação junto dos sujeitos da investigação no seu contexto de ação docente (Foddy, 

1996). Todas as entrevistas se revestiram de contornos únicos e singulares, que 

anotámos, num diário de campo, por nos parecer relevante para análise. 
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5.4 – Técnicas de análise e interpretação de dados 

Para o tratamento dos dados recorremos à abordagem indutiva prevista por Strauss e 

Corbin (2008), Huberman e Miles (1991, 2002), Demazière e Dubar (2004) e Bogdan; 

Biklen (1994), que se nos afigurou concordante com as opções metodológicas e com as 

estratégias de investigação que determinámos. Construiu-se um quadro que foi 

ganhando forma à medida que se recolhiam e analisavam os dados, isto é, “o processo 

de análise dos dados é como um funil: as coisas estão abertas de início (no topo) e vão-

se tornando mais fechadas e específicas no extremo” (Bogdan; Biklen, 1994, p.50).  

Nestas abordagens de natureza biográfica não se restringe o ator à perspetiva racional, 

mas pretende-se a “captação dos significados profundos construídos e reconstruídos na 

acção, enriquecendo a compreensão dos processos e dos contextos da acção”. Esta 

abordagem, cujo foco se centra na ação individual dos professores de enfermagem em 

dedicação exclusiva, pretende desvendar, por um lado, a singularidade e, por outro, a 

totalidade da pessoa do ator biográfico, colorindo com as suas histórias os contextos e 

os processos institucionais (Afonso, 2005, p. 77). Por conseguinte, enquanto 

investigadores, estamos atentos ao modo como os sujeitos dão significado às suas vidas 

profissionais (Bogdan; Biklen, 1994). 

As entrevistas foram transcritas, na sua grande maioria, pelo investigador, de forma 

integral, promovendo uma primeira viagem pelas palavras dos sujeitos e transformando 

uma conversa única num texto escrito (Demazière; Dubar, 2004). Este documento foi 

ordenado da primeira à última entrevista, por ordem de realização, constituindo-se em 

322 páginas datilografadas.  

Para a manutenção do anonimato dos sujeitos em estudo, atribuímos a cada ator um 

nome de um objecto ligado às lides piscatórias dos pescadores de Sesimbra (Arsénio, 

2000), quão denso era o “mar” de informação que nos envolvia. Encontrámos alguma 

ligação simbólica entre a conotação atribuída ao nome daqueles objetos e a 

representação que os indivíduos constituiram para nós enquanto pessoas em relação. 

Para além disso, tivemos também em consideração na adaptação daqueles símbolos 

nominais as questões de género. Deste modo, Proa, Mestre e Leme foram as 

designações atribuídas aos três primeiros entrevistados, os quais, com todas as 

dificuldades inerentes às primeiras três entrevistas, e ainda que se tivesse partido 

igualmente de três entrevistas exploratórias, constituíam a dianteira desta investigação. 
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Mais competentes e dispertos para a singularidade de cada entrevistado na relação 

connosco, deixámos emergir então as demais denominações, atendendo, 

simbolicamente, à singeleza de Pita, à robustez de Aguagem, à estrutura de Armação, à 

força de Alador e Alar, à precisão de Palangre, ao dinamismo de Garroa, à densidade 

de Machucha, à congregação de Tala, à fragilidade de Japona e, por fim, à segurança de 

Turina, terminando assim a designação dos catorze pedaços de vida socioprofissional 

destes professores de enfermagem. 

Convencionou-se o uso de bold para as questões e interjeições colocadas pelo 

investigador e a escrita normal para o entrevistado. Não foi registada a linguagem 

gestual na transcrição. Considerámos a expressão do silêncio com a utilização de três 

pontos e o uso dos parênteses retos para as palavras introduzidas pelo investigador para 

melhor compreensão do segmento. A passagem ao discurso direto é assinalada por dois 

pontos.  

Após transcrição, todas as entrevistas foram validadas pelos entrevistados e 

salvaguardadas todas as alterações e/ou cortes de algum material sugeridos pelos atores 

do estudo. Dois entrevistados acrescentaram material ao seu depoimento, clarificando 

alguns aspetos decorrentes das dificuldades de transcrição. A validação das entrevistas 

ocorreu entre abril de 2011 e fevereiro de 2012.  

O conjunto das 14 entrevistas validadas e numeradas sequencialmente, numa primeira 

fase, foi sujeito a uma codificação por segmento (Demazière; Dubar, 2004). Cada 

segmento, constituído por pergunta/resposta, foi posteriormente sujeito a uma 

codificação por níveis de descrição. Assim, considerámos como sequências biográficas 

(S n) todas as unidades de registo descritivas da narrativa decorrente da reflexão 

produzida pelos sujeitos ao contar a sua história profissional – níveis de função -; 

considerámos sequências relacionais (R n) todas as unidades de registo com referência a 

atores do sistema de relação dos sujeitos - níveis de ação - e, por fim, foram 

consideradas sequências argumentativas todas as unidades de registo referentes à 

componente argumentativa- -níveis de narração - (A n) dos atores que justificam, assim, 

o sentido da ação dos sujeitos da investigação (Demazière; Dubar, 2004) (Anexo VI).  

Os níveis de narração da componente argumentativa foram ainda classificados segundo 

três tipos: níveis de argumentação naturais, problemáticos e determinados (Demazière; 

Dubar, 2004). Respeitando aqueles atores, na estratégia discursiva considerámos os 
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níveis de argumentação natural como os respeitantes à confirmação da história narrada, 

numa argumentação positiva denotando lógicas de ação favoráveis às leis vigentes no 

sistema, em que o sujeito utiliza estratégias coletivas e individuais que se circunscrevem 

a uma lógica de ação em uso (“E parece que isso também me influenciou porque, além de ter 

gostado muito, eu acho que produzi materiais pedagógicos. (A 4. 1)”); os níveis de 

argumentação problemática como os referentes a um questionamento constante e 

inquietante, onde se assume contornos negativos que se configuram desadequados e 

incompatíveis com a atualidade (E primeiro que eu soubesse onde é que estava o trabalho? 

Eu já disse para elas, é mau funcionamento. (S 15. 14) (A 15. 1)) e, por último, os níveis de 

argumentação determinados como os pertencentes a um conjunto de argumentos 

opinativos cuja argumentação é assertiva porque reside numa forma de pensar 

sustentada pelo próprio, que alimenta uma lógica de ação desviante e marginal ao 

instituído (“Enquanto formos diferentes, seremos sempre inferiores”. Nunca como hoje eu 

percebi isto tão bem… (A 8. 2) (S 8. 4)”). 

O reconhecimento da estratégia discursiva dos atores, na produção de dinâmicas 

identitárias, foi ainda sustentado pela análise do discurso, com recurso a autores como 

Hook (2001); Resende e Ramalho (2003), Foucault (2006 [2004]), Denzin (2006) e 

Hammersley (2008).  

Os Gráficos n.º 1 e n.º 2 apresentam os níveis de descrição obtidos após codificação das 

entrevistas, reagrupando as mesmas segundo o tempo de exercício profissional na 

docência. Assim, o Gráfico n.º 1 representa os níveis de descrição das entrevistas dos 

professores com experiência de docência entre 15 a 24 anos e o Gráfico n.º 2 os níveis 

de descrição das entrevistas dos professores com 25 a 35 anos de experiência na 

docência. 
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GRÁFICO N.º 1 - NÍVEIS DE DESCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS DOS PROFESSORES [15 - 24 

ANOS] 

 

 

GRÁFICO N.º 2 - NÍVEIS DE DESCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS DOS PROFESSORES [25 - 35 

ANOS] 
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Os níveis de descrição das entrevistas atrás descritos podem ser sugestivos de várias 

informações mediante a ótica aplicada pelo investigador no processo interpretativo das 

entrevistas. Na leitura daqueles níveis de descrição não queremos ter um registo retórico 

pois estamos conscientes dos constrangimentos ambientais, sociais, humanos e 

temporais que interferem na dinâmica da entrevista, bem como da própria codificação 

feita pelo investigador, já imprimindo ao texto um caráter interpretativo, como fixado 

anteriormente neste capítulo.  

Contudo, julgamos interessante analisar a representação gráfica das 14 entrevistas 

segundo a divisão proposta na fase de conceptualização dos dados segundo Huberman 

(1989, 2007). Assim, o primeiro dos gráficos acima enunciados (Gráfico n.º 1), 

referente aos níveis descritivos de 8 entrevistas realizadas aos professores que detêm 

entre 15 e 24 anos de experiência profissional na docência, respeita aos professores que 

se encontram na fase da “Diversificação” (2007, p. 42). Por sua vez, o segundo dos 

gráficos acima enunciados (Gráfico n.º 2), referente aos níveis descritivos de 6 

entrevistas realizadas a professores com uma experiência profissional entre 25 e 35 anos 

na docência, respeita aos professores que se encontram na fase da “Serenidade” (2007, 

p. 50). 

Podemos constatar que, no que se refere ao número de segmentos, constituídos por 

pergunta e resposta, estes se situam entre 21 e 93 segmentos no primeiro gráfico, facto 

que revela um certo dinamismo das entrevistas de uma forma geral. Já no segundo 

gráfico a segmentação das entrevistas é ligeiramente maior, situando-se entre os 24 e os 

95 segmentos, podendo deduzir-se um dinamismo superior no segundo grupo de atores.  

As sequências biográficas surgem com maior destaque em ambos os grupos, como seria 

expectável pelo facto de o entrevistador proporcionar, com o questionamento, uma 

reflexão do entrevistado ao relatar o seu itinerário socioprofissional. Contudo, para os 

sujeitos na fase de “Serenidade” na docência, é ainda mais evidente esse destaque 

justificado, provavelmente, pelo elevado tempo de experiência profissional. No primeiro 

grupo em estudo destacamos Armação com 333 segmentos sociobiográficos e, no 

segundo, Machucha com 417 segmentos sociobiográficos. 

O sistema de relações dos dois grupos de atores também difere parecendo no segundo 

grupo que o sistema de relações surge ligeiramente mais restrito. Na fase de 

“Serenidade”, os níveis de sequências relacionais oscilam entre 5 e 42. Nos sujeitos em 
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fase de “Diversificação”, os níveis de sequências relacionais, em maior número, oscilam 

entre os valores de 8 e 91, compatíveis com a participação externa e interna mais vasta 

daqueles atores.  

Este último grupo, denominado de professores em “Diversificação”, também nos 

indicou um quadro mais largo de referências argumentativas, com níveis de 

argumentação entre 11 e 57 sequências argumentativas o que, sustentados por 

Huberman (1989, 2007), nos sugere que alguns destes sujeitos estarão, eventualmente, 

em fase de questionamento e reflexão da profissão. Já no que diz respeito aos sujeitos na 

fase de “Serenidade” na docência, os valores oscilam entre 4 e 47 sequências 

argumentativas. Ainda nesta continuidade, destaque-se Mestre como o sujeito mais 

argumentativo no primeiro grupo e Tala, no segundo, com 57 e 47 segmentos 

argumentativos, respetivamente.  

O modelo interpretativo que se adaptou prevê determinadas etapas na análise: 

 - As funções do discurso numa ordenação sequencial sociobiográfica, permitindo a 

verificação das lógicas de ação adotadas pelos sujeitos; 

 - O quadro relacional dos atores na organização, fazendo emergir a identidade social 

dos atores; e 

 - A expressão argumentativa na enunciação da estratégia dos atores (Demazière; Dubar, 

2004). 

Na análise e interpretação de toda a informação qualitativa, estamos conscientes de que 

a formatação do dispositivo de análise não é prévia ao tratamento dos dados, mas que se 

vai construindo e consolidando à medida que aqueles dados se vão constituindo no 

processo interpretativo (Afonso, 2005). Assim, corroboramos com Demazière e Dubar 

(2004) na procura de uma teoria que não se baseie na recolha, mas na procura a partir do 

produto das transformações sucessivas dos dados. 

Para se chegar ao texto científico, decorrente da transformação progressiva dos dados, 

optámos por seguir as três abordagens previstas por Afonso (2005) à construção 

interpretativa: descrição, estruturação conceptual e teorização. 

Respeitando o princípio indutivo, não se partiu para o estudo com categorias 

preexistentes. Estas foram emergindo dos dados, num primeiro tempo ainda coladas ao 
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discurso dos atores, para, num segundo, serem redefinidas e reduzidas até se 

constituírem numa rede estruturante mais abstrata (Demazière; Dubar, 2004; Strauss; 

Corbin, 2008). 

Para a descrição, entendida como o primeiro patamar no processo de interpretação, 

optámos por uma apresentação singular e unipessoal de cada itinerário docente 

evidenciando, em cada um, a matriz de análise com o uso de categorias descritivas 

indígenas (Demazière; Dubar, 2004), as questões de investigação e o discurso dos 

atores. Esta fase consolidou as leituras flutuantes na procura das primeiras regularidades 

e constituiu a análise horizontal dos diferentes documentos, tendo sido criados 

esquemas individuais. Refira-se ainda que a “descrição é a base para a interpretação 

de dados mais abstractos e para o desenvolvimento de uma teoria” (Strauss; Corbin, 

2008, p.32). 

Para a segunda fase de transformação de dados – a estruturação conceptual -, num 

patamar intermédio de construção interpretativa, recorremos ao modelo carreirista de 

Huberman (1989, 2007). Para um olhar do investigador sob um prisma mais profundo e 

para estabelecer campos de análise, constituiu-se, para cada grupo de professores, por 

classe de experiência profissional na carreira, dois quadros de análise síntese, segundo 

uma matriz de análise que se apresenta no Quadro n.º 4. 
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QUADRO N.º 4 - MATRIZ DE ANÁLISE  

 

Dimensões 

 

 

Categorias 

 

Subcategorias 

 

Descritores 

C
o
n

st
ru

çã
o

/r
ec

o
n

st
ru

çã
o

 i
d

en
ti

tá
ri

a
 

Representação do itinerário 

anterior à docência 

A experiência em contexto 

hospitalar 

- Os traços do discurso têm centralidade na 

profissão de enfermagem que antecedeu à 

docência 

 

 

Representação do itinerário 

docente 

A opção pela docência - Os traços do discurso com motivação 

para a docência 

Formação formal 

Áreas curriculares 

Progressão na carreira 

- Os traços do discurso têm centralidade na 

formação, nas áreas curriculares e na 

progressão da carreira 

Itinerário atípico  - Continuidades e ruturas com os 

estabelecimentos de ensino  

 

 

Professor de enfermagem na 

atualidade 

Saber disciplinar construído - Os sujeitos reveem-se no domínio de um 

saber disciplinar conceptual próprio 

sustentado pela investigação e 

desenvolvimento 

Didática dos modos de ensinar - Os sujeitos reveem-se enquanto docentes 

nas atividades de ensino, gestão e extensão 

sustentados por modelos clássicos de 

formação 

Na dualidade identitária 

Enfermeiro e Professor 

- Os sujeitos reveem-se enquanto docentes 

na dualidade identitária entre enfermeiro e 

professor 

C
en

á
ri

o
s 

d
e 

a
çã

o
 

ed
u

ca
ti

v
a
 

 

A escola enquanto organização 

Relacional e Sinérgica - A escola é um espaço de ação e interação 

entre os atores otimizando as funções de 

todos 

Património Cultural - A escola é um espaço de interação 

ancorado nas identidades herdadas 

Operacional e Eficaz - A escola é referida enquanto espaço que 

não conquistou ainda visibilidade social 

 

 

Representação do ensino de 

enfermagem 

 

Natureza politécnica 

- Os sujeitos caracterizam o ensino 

sobreponível à matriz do ensino politécnico 

ligado ao processo de Bolonha 

- Os sujeitos caracterizam o ensino sob um 

prisma de missão ligado a modelos 

clássicos de formação 

Novos cenários Educativos - Os sujeitos caracterizam o ensino 

sobreponível à matriz do ensino 

Universitário 

A
çã

o
 e

 E
st

ra
té

g
ia

 

 

 

Mudanças significativas da 

memória coletiva 

Catalisada pelas reformas de 70 - A reforma operada nos anos 70 parece 

ser determinante para a mudança do ensino 

na atualidade 

Catalisada pelo Processo de 

Bolonha 

- A reforma operada na atualidade na 

sequência do processo de Bolonha é fator 

determinante de mudança 

Catalisada por outros factos da 

memória coletiva 

- Os fatores catalisadores de mudança no 

cenário educativo são outros factos da 

memória coletiva 

 

Sistema relacional 

Individual - No sistema relacional é dominante a 

relação consigo próprio 

Coletiva - No sistema relacional é dominante a 

relação com os outros 

Organizacional - No sistema relacional é dominante a 

relação com organizações institucionais e 

profissionais etc. 

 

 

Sistema de ação docente 

 

Natural 

- A argumentação é positiva denotando 

lógicas de ação favoráveis às leis vigentes 

no sistema, em que o sujeito utiliza 

estratégias coletivas e individuais que se 

circunscrevem a uma lógica de ação de 

serviço público (Sarmento,2000) 

Problemática - A argumentação do sujeito é negativa por 

se configurar desadequada e 

incompatibilizar com a atualidade 

Determinada - A argumentação do sujeito é assertiva 

porque reside numa forma de pensar 

sustentada pelo próprio que alimenta uma 

lógica de ação desviante e marginal ao 

instituído. 
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Posteriormente, organizámos os dados, na segunda fase da conceptualização, segundo 

dois quadros que respeitam a matriz apresentada. Um primeiro para os professores com 

experiência na docência entre 15 e 24 anos – Fase de Diversificação - e um segundo 

referente aos professores com experiência profissional docente entre 25 e 35 anos e que 

atingiram, segundo o mesmo autor, a Fase de Serenidade (Huberman, 2007). Constituiu-

se assim o primeiro “esquema classificatório” (Strauss; Corbin, 2008, p. 32). Neste 

sistema de classificação, para cada grupo de atores, os dados foram organizados 

segundo três dimensões principais, na sequência da codificação das entrevistas e das 

questões de investigação. Estabeleceram-se campos de análise mais profundos 

constituindo-se assim, para cada grupo de professores, por classe de experiência 

profissional no itinerário hospitalar num primeiro tempo e na itinerário docente num 

segundo, quadros de análise intermédios à teorização, que se pretende constituir como 

terceiro e último plano de construção interpretativa (Anexos VII e VIII). 

Aquela primeira fase de interpretação de dados possibilitou assim, nesta segunda fase de 

recodificação, chegar à transformação dos dados com base no caráter interpretativo do 

investigador numa análise vertical das narrativas, constituindo-se esquemas específicos 

desta vez agregados em torno de regularidades centrais (Demazière; Dubar, 2004).  

A constituição de categorias de codificação (segunda fase de conceptualização) 

enquanto meio classificatório dos dados recolhidos (Bogdan; Biklen, 1994), levou à 

construção de uma rede posterior de categorias estruturantes (Demazière; Dubar, 2004) 

do processo de investigação e culminou num texto interpretativo com expressão gráfica 

dos percursos identitários desenhados, que constitui assim a terceira e última abordagem 

interpretativa – a teorização. Todo o processo de análise termina numa teoria 

fundamentada nos dados (Strauss; Corbin, 2008). Recorrendo a Strauss e Corbin, 

Afonso define teoria como “um conjunto de categorias bem desenvolvidas (temas, 

conceitos) que são interligadas sistematicamente por intermédio de proposições que 

estabelecem esse relacionamento, de forma a construir uma estrutura integrada que 

pode ser usada para explicar e prever um fenómeno social” (2005, p. 119). 

Esta abordagem surge na sequência do processo de categorização, onde se foram 

encontrando regularidades e ruturas, com ligações e encadeamentos causais, para se 

chegar a proposições de interpretação do fenómeno em estudo. Afonso, recorrendo a 

autores como Strauss e Corbin, refere que a teorização “não consiste só na produção e 
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intuição de conceitos e sua formulação num esquema lógico, sistemático e explicativo. 

Inclui também a consideração das implicações desse esquema, a organização de 

trabalho empírico para testar essas implicações, e o confronto entre esquemas 

conceptuais que vão sendo elaborados e os novos dados que vão sendo recolhidos, com 

o objectivo de consolidar a teoria em construção” (Afonso, 2005, p. 119).  

Tal como Sarmento (2000), fazemos emergir categorias de sentido, enquanto 

constructos empírico-analíticos, das nossas realidades escolares que são palco concreto 

da ação dos sujeitos da investigação. 

Completa-se ainda o tratamento de dados com centralidade no processo indutivo com a 

análise estrutural do discurso dos atores. Procurámos na articulação dos diferentes 

níveis de descrição já apresentados (sequências, atores e argumentos) aceder às lógicas 

de sentido que emergem do discurso dos atores (Demazière; Dubar, 2004). 

O tratamento do penúltimo segmento das 14 entrevistas da amostra remete-nos para os 

investigadores/professores de referência no ensino de enfermagem do ponto de vista dos 

nossos atores do estudo. Para reduzir o número de peritos achados, e aos nove 

elementos mais outorgados pelos sujeitos da investigação, introduzimos como critérios 

de exclusão o facto de integrarem a nossa amostra e de inclusão a dimensão geracional e 

a dimensão geográfica /local. Obtivemos, assim, um conjunto de três peritos de três 

gerações diferentes, consequentemente em diferentes fases da sua carreira docente, e 

que desenvolveram e/ou desenvolvem a sua ação docente em três estabelecimentos de 

ensino distintos em Lisboa, Porto e Setúbal, como se pode observar no Quadro n.º 5, 

onde se omite o segundo nome obtido por não ter sido autorizado pelo mesmo.  

QUADRO N.º 5 – DISTRIBUIÇÃO DOS DOCENTES REFERÊNCIA 

Nome  

Referência 

 

N.º Sequências Critério 

Amostra 

Critério Geracional Critério  

Local 

Marta Lima Basto 7  1.ª LISBOA 

 7  1.ª PORTO 

 6  1.ª PORTO 

 6  2.ª PORTO 

  5  2.ª PORTO 

 5  2.ª ÉVORA 

 4  1.ª LISBOA 

 4  2.ª SANTARÉM 

Lucília Nunes 4  3.ª SETÚBAL 
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Estes três investigadores em enfermagem apurados enquanto professores de referência 

para os nossos sujeitos da investigação constituem o grupo de peritos comentadores e 

avaliadores das pré-conclusões desta investigação que se configura no que Yin (2010) 

sugere de triangulação de investigadores. Para estes três Professores Doutores foi 

enviada uma carta/pedido e um texto interpretativo para comentar (Anexo IX). Por uma 

questão prática sugerimos o envio do comentário por e-mail. Contudo, esta 

possibilidade não excluiu uma reunião presencial com os mesmos que ocorreu em 

dezembro de 2012 em Lisboa e na Cova da Piedade com uma duração média de três 

horas. As reflexões conjuntas, que emergiram da discussão com aqueles investigadores, 

foram validadas com os mesmos e foram devidamente refletidas no capítulo das 

considerações finais. 

Em síntese, apresentado o dispositivo metodológico global da investigação entre o 

estudo propedêutico e o estudo principal 
(2)

, iremos agora evidenciar os resultados de 

cada um dos designados estudos.  

Iniciaremos esta parte com a exposição dos resultados do estudo propedêutico, 

evidenciando o retrato nacional dos professores de enfermagem em regime de dedicação 

exclusiva no país, bem como a distribuição daqueles na rede de ensino pública, privada, 

cooperativo e da concordata do país. De seguida, e tendo como matriz de análise o 

Quadro n.º 4, enquanto fio condutor, serão apresentados os resultados do estudo 

principal. Assim, começaremos com uma apresentação horizontal de cada itinerário 

para, numa fase posterior, se apresentarem os resultados com uma leitura vertical dos 

itinerários docentes, fazendo emergir as continuidades e ruturas e deixando assomar 

alguns cenários atípicos. Exporemos numa primeira fase como os sujeitos caracterizam 

o seu itinerário anterior à docência para, numa fase posterior, se apresentar a 

representação dos mesmos em relação ao itinerário docente, fazendo emergir aspetos 

relevantes dos sujeitos em relação aos contextos de ação educativa, apontando já para a 

análise vertical dos seus percursos. 

Por último, terminamos a apresentação e análise de dados seguindo um esquema de 

categorias estruturantes, resultantes da análise horizontal e vertical dos itinerários 

docentes tipo, que animam a conceptualização dos dados. 

                                                      
2
  Cf. Figueiredo, A.; Afonso, N. (2011). “Reconfiguração Profissional dos Docentes de Enfermagem”. 

II Fórum de Jovens Investigadores do Instituto da Educação da Universidade de Lisboa. 

http://www.ie.ul.pt/portal/page?_pageid=406,1364186&_dad=portal&_schema=PORTAL 

http://www.ie.ul.pt/portal/page?_pageid=406,1364186&_dad=portal&_schema=PORTAL
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PARTE III – RECONSTRUÇÃO IDENTITÁRIA E ITINERÁRIOS TIPO 

 

1 - RETRATO SOCIAL DOS DOCENTES DE ENFERMAGEM EM PORTUGAL  

Tendo em vista compreender como se traduz a relação entre as mudanças operadas na 

política social e educativa e o processo de reconfiguração identitária dos professores de 

enfermagem, e na preferência metodológica por um estudo de caso, optou-se, numa 

primeira linha, pelo conhecimento geral destes atores no país. Assim, partindo de uma 

malha larga, identificaram-se os professores, bem como a sua distribuição nacional.  

Os resultados do estudo propedêutico que se apresentam derivaram de uma primeira 

fase exploratória. 

Os objetivos traçados para este estudo preliminar, onde se pretendia conhecer a 

distribuição nacional dos professores pelos vários territórios ou cenários académicos da 

atualidade, bem como caracterizar os professores de enfermagem em dedicação 

exclusiva no país em relação ao género, grau académico, categoria profissional e área 

científica, nortearam a sequência de apresentação dos capítulos seguintes. Assim, 

apresentam-se num primeiro momento os cenários de ação educativa e, num segundo, o 

retrato social dos professores em Portugal. 

 

1.1 - Contextos de ação educativa 

De acordo com a Direção Geral do Ensino Superior, o Ensino de Enfermagem era 

lecionado em 40 estabelecimentos de Ensino Superior Politécnico e Universitário. 

Destes, 21 (52%) integravam o Ensino Superior Público Politécnico e 19 (48%) o 

Ensino Superior Privado Politécnico, como se pode observar no Gráfico n.º 3.
(3)

 

 

                                                      
3
  Por uma questão prática, incluímos no Ensino Superior Privado Politécnico o Ensino Particular e 

Cooperativo e o Ensino Concordatário. 
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Segundo o Gráfico n.º 4, dentro da totalidade dos estabelecimentos de ensino atrás 

descritos, a maioria - 26 (65%) destas instituições - assumia a nomenclatura de Escola 

Superior de Saúde (tal como preconizado pelo Decreto-Lei n.º 353/99, de 3 de 

setembro, que fixa as regras gerais a que está subordinado o ensino de enfermagem no 

âmbito do Ensino Superior Politécnico e, no que se refere à rede de escolas públicas, 

que cria a figura de Escola Superior de Saúde), enquanto 14 (35%) mantinham a 

nomenclatura clássica de Escola Superior de Enfermagem.  

 

Numa análise mais detalhada sobre esta constatação, podemos apurar, pelo Gráfico n.º 

5, que a nomenclatura de Escola Superior de Enfermagem tomava maior expressão no 

contexto universitário em 7 (18%) dos estabelecimentos de ensino, e em territórios não 

integrados em 7 (17%) estabelecimentos, não existindo aquela designação nos Institutos 

Superiores Politécnicos. Refira-se, a este propósito, o que Amendoeira (2006) antecipa 

21; 52% 

19; 48% 

GRÁFICO N.º 3 - DISTRIBUIÇÃO DO ENSINO 

SUPERIOR EM ENFERMAGEM  (N=40) 

Ensino Sup. Público 

Politécnico 

Ensino Sup. Privado 

Politécnico 

26; 65% 

14; 35% 

GRÁFICO N.º 4 - DISTRIBUIÇÃO DOS 

ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SEGUNDO A 

NOMENCLATURA (N=40) 

ES Saúde 

ES Enfermagem 
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ao referir “numa perspectiva anunciada de «rentabilização» de recursos e de 

aproximação das formações em saúde, embora de forma redutora, porque «apenas» 

aproxima área das tecnologias da saúde com a enfermagem, o que em termos de uma 

nova concepção da formação em saúde, pode construir-se como um constrangimento 

ao desenvolvimento das ciências da Saúde, no geral e das Ciências da Enfermagem em 

particular.” (pág. 79).  

 

Maioritariamente, e tal como era esperado, a distribuição geral da oferta do ensino de 

enfermagem público, privado, cooperativo e da concordata 
(4)

 pelos vários contextos 

registava 18 (45%) Institutos Superiores Politécnicos, 13 (33%) estabelecimentos em 

contexto Universitário e, por fim, 9 (22%) Escolas não integradas, como se verifica no 

Gráfico n.º 6.  

 
                                                      
4
  Por uma questão prática, incluímos no Ensino Superior Privado Politécnico o Ensino Particular e 

Cooperativo e o Ensino Concordatário. 

2; 5% 

7; 17% 

18; 45% 

0; 0% 

6; 15% 

7; 18% 

GRÁFICO N.º 5 - DISTRIBUIÇÃO DOS 

ESTABELECIMENTOS DE ENSINO PELOS 

CONTEXTOS SEGUNDO A NOMENCLATURA (N=40)  

ES Saúde Não Integ. 

ES Enfermagem Não 

Integ. 

ES Saúde ISP 

ES Enfermagem ISP 

9; 22% 

18; 45% 

13; 33% 

GRÁFICO N.º 6 - DISTRIBUIÇÃO  DOS 

ESTABELECIMENTOS DE ENSINO PÚBLICO E 

PRIVADO NO PAÍS SEGUNDO O CONTEXTO (N=40) 

Não Integ. 

ISP 

Univ.  
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1.2 - Retrato Social dos Professores em Portugal 

Existia um total de 903 (100%) docentes de Enfermagem em regime de tempo integral 

e/ou dedicação exclusiva no ensino superior politécnico público e privado do país.  

Nas questões do género, a representação maciça do género feminino continuava 

marcante, à semelhança das outras áreas profissionais, com 696 (77,1%) docentes, 

enquanto o género masculino apresentava o valor de 207 (22,9%) docentes, tal como se 

pode ler no Gráfico n.º 7. 

 

Na observação do Gráfico n.º 8, que se refere à distribuição docente pelas três tipologias 

existentes de estabelecimentos de ensino, podemos verificar que o número de docentes 

era mais expressivo nas Escolas Superiores de Enfermagem não integradas com 411 

(45,5%) docentes, ainda que estas escolas representassem 9 (23%) do universo dos 

estabelecimentos de ensino, como já se constatou no Gráfico n.º 6, seguido de 280 

(31,0%) docentes em contextos de Instituto Superior Politécnico e 212 (23,5%) 

docentes em Universidades.  
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GRÁFICO N.º 7 - DISTRIBUIÇÃO DOS DOCENTES 
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Da observação do Gráfico n.º 9, e no que diz respeito à distribuição docente pelos vários 

estabelecimentos de ensino (n=40), é notória uma distribuição muito assimétrica. Nesta 

continuidade, existiam 9 (22,5%) escolas com um número de docentes em regime de 

tempo integral ou dedicação exclusiva inferior ou igual a 5 docentes. Com um valor 

entre 5 e 15 docentes, encontrámos também 9 (22,5%) estabelecimentos de ensino. 

Entre 15 e 25 docentes, residia o valor mais expressivo com 12 (30,0%) 

estabelecimentos de ensino. Existiam ainda 7 (17,5%) estabelecimentos de ensino com 

um número de docentes entre 25 e 45. Finalmente, apenas 3 (7,5%) estabelecimentos de 

ensino surgiam com um número de docentes que variava entre os 45 e os 125. Esta 

disparidade encontrada pode encontrar explicação nalguns aspetos como: 

 Muitas escolas trabalham mais sustentadas por professores contratados a tempo 

parcial; 

 O número mais elevado de docentes por estabelecimento de ensino pode resultar 

ainda da fusão de escolas aquando da reorganização da rede escolar nacional; 

 A procura do ensino de enfermagem por região pode direcionar a oferta de cada 

estabelecimento de ensino. 
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No que concerne à categoria profissional, tendo como referência o Decreto-Lei n.º 

207/2009 e o Gráfico n.º 10, o corpo docente do país era constituído maioritariamente 

por Professores Adjuntos, em número de 517 (57,2%), seguido de 231 (25,6%) 

Professores Coordenadores e, por último, 155 (17,2%) Assistentes. Refira-se que 

considerámos na categoria de Professor Coordenador 3 Professores Auxiliares e, na 

categoria de Assistente, 2 Assistentes Estagiários que integravam a carreira docente 

universitária. 
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O grau académico com maior representação, como se observa no Gráfico n.º 11, era o 

grau de Mestre com 627 (69,4%) docentes, seguido do grau académico de Licenciado 

em Ciências de Enfermagem com 144 (15,9%). O número de Doutores era de 131 

(14,4%) docentes. Existia ainda um docente com o grau académico de Bacharel. Refira-

se que considerámos apenas os graus académicos já adquiridos. Foi possível ainda 

compreender, através da informação adicional que, à data, existia um elevado número 

de docentes em programa de Doutoramento ainda que não constituísse, no momento, 

objeto deste estudo, já que considerámos apenas graus adquiridos enquanto critério. 

 

O Gráfico n.º 12 resulta do cruzamento do grau académico dos docentes com a área 

científica do curso conferente de grau de doutor. Para compreender a estratégia de 

formação avançada, obtivemos marcadamente três categorias principais. Duas primeiras 

com resultados muito semelhantes, as Ciências da Saúde e da Enfermagem, com 55 

(42%) docentes, seguida das Ciências Sociais e Humanas com 54 (41,2%) docentes e, 

por fim, as Ciências da Educação com 21 (16,0%) docentes, de um total parcelar de 131 

(100,0%) Doutores.  
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No que diz respeito ao grau académico de mestre, e de um total parcelar de 627 (100%) 

mestres, as Ciências da Saúde e da Enfermagem respeitavam a preferência em 363 

(57,0%) mestres, seguidas das Ciências Sociais e Humanas em 160 (25,5%) e, por fim, 

as Ciências da Educação em 101 (16,1%) mestres, como se pode constatar no Gráfico 

n.º13. 

Refira-se que só em 1991 a UCP abriu o primeiro Curso de Mestrado em Enfermagem 

e, em 2001, o Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar ICBAS, no Porto, o 

primeiro Curso de Doutoramento em Enfermagem. Na realidade, os enfermeiros já 

davam continuidade à formação avançada noutras áreas do conhecimento, como se pode 

constatar pela diversidade que os dados revelam. A este propósito, refira-se que a antiga 

Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Lisboa foi uma das 

primeiras instituições universitárias a abrir as portas aos enfermeiros no acesso a Cursos 

de Mestrado e Doutoramento.  
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Em síntese 
(5)

, o Ensino de Enfermagem era ministrado em 40 (100%) estabelecimentos 

de ensino superior politécnico e universitário, dos quais 21 (52%) pertenciam ao ensino 

superior público e 18 (48%) ao ensino superior privado. 

Maioritariamente, estes estabelecimentos de ensino assumiam a figura de Escola 

Superior de Saúde em 26 (65%) estabelecimentos e 14 (35%) mantinham a 

nomenclatura clássica de Escola Superior de Enfermagem.  

Existia um total de 903 (100%) docentes de Enfermagem em regime de tempo integral 

e/ou dedicação exclusiva no ensino superior politécnico público e privado do país. 

Nas questões do género, a representação maciça do género feminino continuava 

marcante, à semelhança das outras áreas do exercício profissional de enfermagem, com 

696 (77,1%) docentes. 

O número de docentes era mais expressivo nas Escolas Superiores de Enfermagem não 

integradas, que continham 411 (45,5%) docentes, ainda que estas escolas 

representassem 9 (23%) do universo dos estabelecimentos de ensino no país. 

Verificava-se uma assimetria nacional na distribuição docente por estabelecimento de 

ensino.  

                                                      
5
  Cf. Figueiredo, A. & Afonso, N. (2010). “A construção social dos docentes de Enfermagem em 

Portugal Continental”. E-book da 8th European Conference of Nurse Educators. Lisboa. 
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No que diz respeito à categoria profissional, o corpo docente do país era constituído 

maioritariamente por 517 (57,2%) Professores Adjuntos, 231 (26,6%) Professores 

Coordenadores e, por fim, 155 (17,2%) Assistentes. 

O grau académico com maior representação era o grau de Mestre em 627 (69,4%) 

docentes, seguido do grau académico de Licenciado com 144 (15,9%) docentes e o 

número de Doutores em Enfermagem era de 131 (14,4%) docentes. 

A estratégia utilizada pelos docentes, a nível da formação avançada, e no que diz 

respeito à área científica optada para o Doutoramento, surgia com um grande equilíbrio 

entre as Ciências da Saúde e da Enfermagem com 55 (42%) docentes e as Ciências 

Sociais e Humanas com 54 (41,2%) docentes, assumindo as Ciências da Educação uma 

menor opção com 21 (16%) doutores. 

Obtido o retrato nacional da população docente de enfermagem em dedicação exclusiva, 

o estudo principal remete-nos agora para uma pesquisa qualitativa de orientação 

fenomenológica (Bogdan; Biklen, 1994; Strauss; Corbin, 2008), já que se refere à 

vivência socioprofissional dos professores de enfermagem, para entender os 

significados subjacentes à ação protagonizada pelos mesmos na relação consigo e com 

os outros em determinado contexto (Dubar, 1997; Demazière; Dubar, 2004; Dubar, 

2006). 
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2- CARACTERIZAÇÃO DOS ATORES DO ESTUDO PRINCIPAL 

No que diz respeito à caracterização dos sujeitos da investigação que integravam o 

estudo principal, e na sequência da análise do Quadro n.º 6, dando resposta aos critérios 

de elegibilidade definidos no capítulo da metodologia, os nossos catorze (14) atores do 

estudo principal que constituíam a amostra relevante eram na sua maioria – 9 (64,3%) 

docentes - do sexo feminino e 5 (35,7%) do sexo masculino.  

Obtivemos uma média de idades de 54 anos, uma média de 32 anos na Profissão de 

enfermagem e de 25 anos de tempo de serviço docente.  

A categoria profissional com maior expressão era a de Professor Coordenador em 8 

(28,6%) docentes, seguida da de Professor Adjunto em 4 (57,2%) docentes. Refira-se a 

existência nesta amostra de 1 (7,1%) Professor Auxiliar na carreira Universitária e de 1 

(7,1%) Monitor, o que nos remete para a carreira à margem do sistema educativo 

nacional. 

No que concerne à Formação Académica, o Grau de Doutor surgia em 6 (42,9%) 

docentes e o Grau de Mestre em 5 (35,7%). Dos 6 Doutores, 2 eram-no em Ciências de 

Enfermagem. Refira-se ainda que dos 5 (35,7%) Mestres, 4 estavam em programa de 

Doutoramento. Mais se informa que existiam 3 (21,4 %) docentes que possuíam a 

Licenciatura dos quais 1 se encontrava também em programa de Doutoramento.  

QUADRO N.º 6 - CARACTERIZAÇÃO DOS ATORES DO ESTUDO PRINCIPAL 

Entrevista Sexo Idade Anos 

Profissão 

Anos 

docência 

Categoria Formação Académica 

E1 Proa F 47 26 22 Prof. adjunto com nomeação 

definitiva 

Doutor em Enfermagem 

E2 Mestre M 50 24 17 Prof. Coordenador Doutorando  

E3 Leme M 50 29 23 Prof. Coordenador sem 

agregação 

Doutor em Enfermagem 

E4 Pita F 53 31 18 Prof. Adjunto Doutorando  

E5 Aguagem F 50 31 30 Professor Associado sem 

Agregação 

Doutor em Filosofia 

E6 Armação F  34 24 Prof. Coordenador Doutor em Psicologia Multicultural 

E7 Alador M 58 36 36 Prof. Coordenador Curso de Pedagogia e Administração 

E8 Alar M 53 29 23 Prof. Coordenador Doutor em Sociologia 

E9 Palangre M 65 40 24 Prof. Adjunto Curso de Pedagogia Aplicada ao Ensino 

De Enfermagem 

E10 Garroa F 52 31 31 Prof. Coordenador Doutorando 

E11 Japona F   26 Monitora Doutorando 

E12 Tala F 50 28 25 Prof. Coordenador Doutor em Ciências Humanas e Sociais 

E13 Machucha F 66 

 

47 46 Prof. Coordenador Mestre em Ciências de Enfermagem  

E14 Turina F 54 32 15 Prof. Adjunto Doutorando 
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Do total dos sujeitos do estudo, 13 (92,8%) possuíam o título de especialista conferido 

pela Ordem dos Enfermeiros. Num olhar mais detalhado sobre este último total, 

podemos verificar que 5 (34,46%) eram detentores do título na área de Enfermagem 

Médico-Cirúrgica, 3 (23,08%) em Saúde Infantil e Pediatria, 2 (15,38%) em Saúde 

Mental e Psiquiatria e com igual valor numérico e percentual em Enfermagem de Saúde 

Pública e, por fim, 1 (7,7%) em Enfermagem de Reabilitação, tal como se pode 

constatar no Quadro n.º 7. Estes valores, de certa forma, aproximam-se da distribuição 

nacional de especialistas no início do século XXI publicados pela OE (2011), em que, a 

seguir à especialidade de Enfermagem de Saúde Materna e Obstétrica, a especialidade 

de Enfermagem Médico-Cirúrgica era a que surgia com maior representação nacional. 

Esta ordem, principalmente a partir do ano de 2006, veio a alterar-se com a subida 

acentuada do número de especialistas em resposta à disseminação e descentralização 

dos cursos de especialidade pelos vários estabelecimentos de ensino do país, como 

preconizado no Decreto-Lei n.º 353/99, de 3 de setembro. Efetivamente, previa o seu 

artigo 3.º referente ao Ensino, que, para além do Curso de Licenciatura em 

Enfermagem, as escolas podiam ainda ministrar Cursos de pós-licenciatura de 

especialização em Enfermagem não conferentes de grau académico, organizados nos 

termos do n.º 7 do artigo 13.º da Lei de Bases do Sistema Educativo (Lei n.º 46/86, de 

14 de outubro, alterada pela Lei n.º 115/97, de 19 de setembro). 

 

QUADRO N.º 7 - DISTRIBUIÇÃO DOS SUJEITOS PELO TIPO DE ESPECIALIDADE 

 

Especialidades 

Médico-

Cirúrgica 

Saúde 

Infantil 

e Pediatria 

Saúde Mental 

e 

Psiquiatria 

Reabilitação Saúde 

Pública 

Especialistas 

(25-35 anos) 

Garroa Aguagem 

Machucha 

Alador  Tala 

 

Especialistas 

(15-24 anos) 

Proa 

Alar 

Turina 

Armação 

 

Mestre Leme 

 

Palangre Pita 

 

Total 

 

5 (34,46%) 

 

3 (23,08%) 

 

2 (15,38%) 

 

1 (7,7%) 

 

2 (15,38%) 
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3- CARACTERIZAÇÃO DOS CONTEXTOS DE AÇÃO DOCENTE 

A oferta do ensino de enfermagem público, privado, cooperativo e da concordata pelos 

vários contextos situava-se nos Institutos Superiores Politécnicos com 18 (44%) 

estabelecimentos, em contexto Universitário com 13 (33%) estabelecimentos e, por fim, 

em Escolas não integradas com 9 (23%), como já foi referido (Figueiredo; Afonso, 

2010). 

Porque importa considerar a historicidade da escola enquanto unidade social (Lima, 

2010), claramente as escolas de Enfermagem que originaram as 7 Escolas Superiores de 

Saúde integradas nos ISP, na sua maioria, tiveram origem nas escolas criadas na década 

de 70 de natureza distrital, à exceção de uma que foi criada na proximidade da 

integração no referido subsistema. A janela temporal de integração aconteceu entre os 

anos 2000 e 2005. 

Já nos contextos universitários apenas uma escola de natureza politécnica nasceu no 

campus universitário. As restantes 4 resultaram da integração ou transmissão para a 

universidade numa janela temporal entre 2004 e 2006 por proximidade geográfica ou 

cultura organizacional. 

Das duas escolas não integradas, que culminam o cenário do estudo, uma resultou desde 

2004 de um processo de fusão de escolas não integradas. Refira-se ainda que estes 

últimos estabelecimentos de ensino não integrados constituem o grupo com maior peso 

na história do ensino de Enfermagem no país. 

Estes estabelecimentos de ensino assumiam a figura de Escola Superior de Saúde em 10 

(71%) estabelecimentos e 4 (29%) mantinham a nomenclatura clássica de Escola 

Superior de Enfermagem. Este último total decompunha-se entre escolas em contexto 

universitário com 2 (50%) estabelecimentos de ensino e em territórios não integrados 

com igual valor. 
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4 – DE ENFERMEIRO A PROFESSOR 

Apresenta-se o tipo de itinerário que antecede a carreira docente com a opção inicial por 

um itinerário hospitalar numa primeira linha e, numa segunda, com a entrada na 

docência por convite, que caracteriza a maioria dos professores em estudo.  

Descreveremos de forma clara as três janelas temporais encontradas no exercício 

profissional em contexto hospitalar, correspondentes às décadas de sessenta, de setenta 

e de oitenta, conforme se apresenta na sequência da Figura n.º 2.  

 

FIGURA N.º 2 – DISTRIBUIÇÃO DOS SUJEITOS SEGUNDO O ANO DE ENTRADA NA 

CARREIRA HOSPITALAR 

 

Como se observa na Figura n.º 2, uma carreira hospitalar, mais ou menos longa, 

antecede qualquer itinerário docente dos nossos 14 atores do estudo. Numa análise mais 

detalhada do corpus das entrevistas, constata-se que o terminus do curso coincide com a 

entrada na carreira hospitalar. Para (7) sete dos nossos sujeitos, a entrada naquele 

domínio aconteceu na década de oitenta, seguido da década de setenta para 6 sujeitos e, 

por fim, da década de sessenta para um sujeito. Justifica-se esta marcada tendência, por 

um lado, pela era Hospitalocêntrica que se vivia na época, intensificada pelas lógicas de 

ação de mercado que respeitavam igualmente essa dominação da oferta e procura no 

serviço nacional de saúde (Carapinheiro, 1998; Sarmento, 2000) e, por outro, pela 

proximidade das escolas daqueles contextos, bem como pela importância que alguns 

estágios finais pareciam exercer.  

1964 - Machucha 

1971 - Palangre 

1975 - Alador 

1977 - Armação 

1978 - Garroa 

1979 - Turina 

1979 - Japona 

 

1980 - Aguagem 

1980 - Pita 

1982 - Leme 

1982- Alar 

1983 - Tala 

1985 - Proa 

1987 - Mestre 
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QUADRO N.º 8 - DISTRIBUIÇÃO DOS SUJEITOS SEGUNDO O SEXO E TEMPO DE EXERCÍCIO 

PROFISSIONAL NA CARREIRA 

 Sexo Tempo na  

Profissão 

Carreira  

Hospitalar 

Carreira  

Docente 

E1 Proa F 26 4+2 20 

E2 Mestre M 24 7 17 

E3 Leme M 29 6 23 

E4 Pita F 31 13 18 

E5 Aguagem F 31 1 30 

E6 Armação F 34 10 24 

E7 Alador M 36 1 35 

E8 Alar M 29 6 23 

E9 Palangre M 40 16 24 

E10 Garroa F 32 2 30 

E11 Japona F 32 6 26 

E12 Tala F 28 3 25 

E13 Machucha F 47 1 46 

E14 Turina F 32 15 17 

 

Ainda dentro do itinerário hospitalar, considerando a leitura do Quadro n.º 8 e o modelo 

de carreira preconizado por Huberman (1989, 2007), encontramos visivelmente três 

conjuntos de enfermeiros muito equilibrados no seu trajeto hospitalar que, numa fase 

posterior, deram lugar à mudança de identidade profissional na opção por outra carreira, 

neste caso, a de professor (Dubar, 1997; Demazière; Dubar, 2004; Dubar, 2006), e que 

infra melhor se discriminam.  

Um primeiro grupo de cinco sujeitos integrou a carreira hospitalar num período curto 

entre 1 e 3 anos. Este grupo de enfermeiros, constituído por Aguagem E5, Alador E7, 

Garroa E10, Tala E12 e Machucha E13, à luz de Huberman, teria vivenciado uma fase 

muito ligada aos parâmetros organizacionais, onde o indivíduo experimenta o choque 

com a complexidade da realidade profissional escolhida na opção pelo curso, nos 

primórdios da sua socialização profissional. Este grupo, tal como seria expectável, 

apenas se refere a um serviço ou a um hospital sem grande especificidade. 

Constata-se ainda a existência de um segundo grupo de enfermeiros, constituído por 4 

dos sujeitos - Proa E1, Leme E3, Alar E8 e Japona E11 – que desenvolveu a prestação 
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de cuidados num período entre os 4 e 6 anos de experiência hospitalar que antecedeu a 

docência. Conscientes que muitos destes sujeitos experimentaram a estabilidade e 

consolidação profissional, por se encontrarem no limite temporal para uma fase 

subsequente, podem ter feito a sua opção por mudança de carreira nesse espectro, por 

mecanismos de diversidade e questionamento que caracterizam a fase seguinte 

(Huberman, 1989, 2007).  

O terceiro e último grupo de enfermeiros, constituído por Mestre E2, Pita E4, Armação 

E6, Palangre E9 e Turina E14, experimentou a instituição hospitalar numa janela 

temporal mais larga antes de optar pela carreira docente. Com uma experiência 

hospitalar entre 7 e 24 anos, e recorrendo de novo ao modelo carreirista de Huberman 

(1989, 2007), houve espaço temporal para se ter, por um lado, consolidado e 

estabilizado saberes profissionais e, por outro, experimentar-se ainda a fase de 

necessidade de diversificação e questionamento. Alguns dos atores nesta fase optaram 

por se especializar em determinadas áreas do saber, o que viria a nortear o itinerário na 

docência numa fase posterior.  

Os sujeitos que integram o segundo e o terceiro grupos referem-se a mudanças de 

serviços dentro da mesma instituição de saúde e a mudanças de contexto organizacional. 

As escolhas dos serviços assinalados pelo “intensivismo” marcam, igualmente, o 

discurso destes atores.  

 

4.1 – Os Professores - Retalhos de vida na Docência 

Entendida a descrição como o primeiro patamar no processo de interpretação, optámos 

por uma apresentação singular de cada itinerário docente evidenciando, em cada um, um 

esboço provisório da matriz de análise destacando as palavras dos sujeitos. Tal como 

nos refere Nóvoa, “estamos no cerne do processo identitário da profissão docente que, 

mesmo nos tempos áureos da racionalização e da uniformização, cada um continua a 

produzir no mais íntimo da sua maneira de ser professor” (1992, p. 15). 

Evidenciou-se, no discurso dos atores, a reflexão feita pelos mesmos nas etapas 

biográficas mais relevantes considerando, tal como nos refere Dubar, que “a identidade 

narrativa é uma construção, em situação, por um sujeito, dum agenciamento das suas 

experiências significantes” (2006,p. 175). 
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Relembramos, tal como previsto em metodologia, que para a manutenção do anonimato 

dos sujeitos em estudo, atribuímos a cada ator um nome de um objeto ligado às lides 

piscatórias dos pescadores de Sesimbra. Encontrámos alguma ligação simbólica entre a 

conotação atribuída ao nome e a representação que os indivíduos constituiram para nós 

enquanto pessoas. Deste modo, Proa, Mestre e Leme foram as designações atribuídas 

aos três primeiros entrevistados, os quais, com todas as dificuldades inerentes às 

primeiras três entrevistas, e ainda que se tivesse partido igualmente de três entrevistas 

exploratórias, constituíam a dianteira desta investigação. Mais competentes e despertos 

para a singularidade de cada entrevistado na relação connosco, deixámos emergir então 

as demais denominações, atendendo, simbolicamente, à singeleza de Pita, à robustez de 

Aguagem, à estrutura de Armação, à força de Alador e Alar, à precisão de Palangre, ao 

dinamismo de Garroa, à densidade de Machucha, à congregação de Tala, à fragilidade 

de Japona e, por fim, à segurança de Turina, terminando assim a designação dos catorze 

pedaços de vida socioprofissional destes professores de enfermagem que se apresentam 

de seguida. 
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Proa: 

Parte anterior de navio oposta à Ré. 

(Arsénio, 2000) 

 

Proa, pela assimetria do percurso, difere dos restantes professores dentro do mesmo 

tempo de experiência docente. 

Nos contextos de ação, Proa cita o hospital enquanto palco para o início da sua carreira 

profissional de 26 anos: […] o primeiro grande marco é a opção entre a carreira hospitalar e 

pensar, na altura, ir para a escola (S 4. 1). Refere ainda um período de dois anos 

transitório em que diz haver: uma interrupção […] em termos de deixar a docência e, 

portanto, eu quando faço a interrupção […] volto e abraço um projeto de enfermagem, mais 

relacionado com a gestão de uma organização [hospitalar] (S 7. 1) e que constituiu a 

passagem de um contexto escolar iniciático para um outro, onde exerce na atualidade a 

profissão docente. Constituiu, assim, uma rutura no itinerário.  

No seu percurso enquanto docente, existem assim dois contextos escolares díspares. Um 

primeiro iniciático onde diz regressar à sua escola de formação de base, em que 

trabalhou 9 anos, e um segundo, onde após dois anos de interregno na gestão hospitalar, 

ingressa desta vez já noutro estabelecimento de ensino. 

Refere assim que: quando dois anos e meio depois regresso ao ensino, aí a estratégia foi… eu 

acho que nem posso dizer… Não foi estratégia […], era um estabelecimento recente de criação 

recente (S 7. 2). 

Do primeiro estabelecimento de ensino que considera seu por ser a sua escola de 

formação inicial, descreve: lá, na minha escola era só enfermagem, mas aqui eu tenho que 

ter um leque diferente, um olhar mais abrangente e portanto há aqui uma plataforma que é 

comum e […] participei na definição da missão da escola, das linhas estratégicas de 

investigação para a escola (S 7. 6). 

Para Proa, a Docência é uma demanda marcada pelo saber e por uma atualização 

constante, para além das competências emocionais consideradas imprescindíveis na 

consciência do seu papel, num permanente equilíbrio de humildade intelectual da pessoa 
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enquanto sujeito. A este respeito, menciona: Acho que há um perfil que tem que conjugar, 

do meu ponto de vista, um desejo imenso de saber o que o leva a uma atualização permanente 

de conhecimento e procura e busca do que há de novo (S 2. 2).  

Nas categorias níveis de relação e, em particular, na relação consigo, sublinhamos o 

facto de se sentir bem consigo própria e, por isso, também na pele de professor, 

referindo: é assim uma coisa que eu… Quando começamos por referir os atributos de um 

professor… a ciência, a humanidade… eu não te sei bem dizer, mas gosto, gosto muito! (R 21. 

3). 

Existe ainda um trabalho docente num formato coletivo, mas que se organiza em torno 

de relações e trajetórias individuais: […] eu ressaltava efetivamente que a adaptação tem 

sido sempre suportada seja por esta abertura ao exterior, e participar, e estar atenta, e ler, 

porque há aqui um sentido mais coletivo e muito suportado por um trabalho muito individual. 

(R 15. 2) Portanto, há aqui uma dimensão de trabalho muito individual. Muito individual (R 15. 

6). 

Sente-se, enquanto professor, diferente na academia: Culturalmente e socialmente a 

sociedade não vê com bons olhos… quer dizer, isto é dramático…é muito forte o que eu estou a 

dizer, mas eu tenho um bocadinho esta convicção. (A 17.4) (R 17.1) Não vê, não vê com muito 

bons olhos o acesso… a esta integração… (R 17.2).   

Prevê que de futuro a humildade e a disponibilidade possam vir a diminuir como que 

constituindo uma retoma à quebra do altruísmo que caracterizou a profissão e o ensino 

nos anos 60 (Dubar, Tripier,1998). É ainda durante o curso que descobre o potencial da 

docência numa perspetiva de ensinar para mudar. No seu ponto de vista, a adaptação ao 

Processo de Bolonha não modificou ainda muito o papel do Professor.  

No que concerne às mudanças mais marcantes vividas pela nossa entrevistada e que 

simultaneamente constituem marcos da memória coletiva da Enfermagem, as mesmas 

configuram-se numa primeira linha em torno de uma inicial alteração do plano de 

estudos (na tentativa de se abandonar o modelo biomédico), que viria a ser precursor do 

Curso de Bacharelato em Enfermagem com a entrada no sistema educativo nacional ao 

nível do ensino superior politécnico, ainda que queira ressalvar que no seu trajeto, o que 

eu acho mesmo marcante é a adequação dos planos de estudo ao processo de Bolonha (S 14. 

3). 
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A nossa entrevistada vislumbra o ensino de enfermagem antevendo a identidade visada 

(Dubar, 1997, 2006) no subsistema universitário. Como nos refere: […] eu tenho a 

expectativa de que o ensino de enfermagem passe a ser integrado no ensino universitário e não 

como está na atualidade para a maioria das organizações no sistema politécnico (S 16.1). 

Ainda que considere que ao nível da investigação há um longo caminho a percorrer, já 

que a investigação está no domínio da universidade, mas também está nos descritores que 

orientam a formação dos nossos planos de estudos (S 16.3), Proa refere-se claramente aos 

descritores de Dublin 
(6)

 que concretizam um dos principais objetivos do Projeto Tuning 

(7)
 em conseguir uma definição genérica comparada que nos permita, claramente, 

distinguir um 1.º de um 2.º ciclo. Os descritores de Dublin facilitam a comparação de 

ciclos de estudo à escala europeia e são visíveis ao nível do 2.º ciclo nas competências 

investigativas. 

Entende que, na atualidade, transportou para o estabelecimento de ensino onde exerce 

funções alguns aspetos, tais como nos refere: o Humanismo, porque efetivamente nós 

apesar de muito recentes, a nossa forma de estar que caracteriza a equipa é integrada no 

ensino superior, mas muito próximo dos estudantes e isso constitui exemplo desde o primeiro 

ano até licenciados, à cerimónia de fim de curso, onde com um conjunto de, digamos, rituais 

que, sendo novos, fomos buscar a uma certa tradição identitária da enfermagem: a cerimónia 

da bênção das mãos, a luz, o que pensamos acerca da luz, o poder trazer a família para esse 

momento (S 10. 4) (A 10. 1). 

Contudo, caracteriza o atual estabelecimento de ensino como um lugar pulverizado de 

cursos, de departamentos, onde na diversidade há lugar à identidade, à especificidade e 

dinâmicas modernas numa permanente otimização de sinergias dos vários cursos e 

atores em processo de formação, onde ainda há lugar para a internacionalização e […] 

há um reconhecimento que é muito importante, e portanto mesmo numa fase em que os aspetos 

financeiros têm peso […] essa aposta na internacionalização é uma realidade para estudantes e 

professores (S 11. 3) (A 11. 1). 

Na tomada de consciência da identidade docente para si, sublinha a ideia de […] uma 

consciência individual de que o meu papel como professora ou docente de enfermagem, eu 

tinha que ser mais proactiva e portanto não podia ficar só no papel de lecionar, acompanhar 

                                                      
6
  Cf. Quadros n.º 1 e n.º 2 já apresentados no Capítulo 3 da Parte I da presente tese. 

7
  Cf. Capítulo 3.2. da Parte I da presente tese  
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estudantes e, portanto, estar atenta às mudanças que estavam a acontecer cá fora (R 5.12). 

Ainda na relação consigo e nesta tomada de consciência individual do papel docente, 

ressalva a trajetória individual do mesmo: Eu lembro-me que era muito individual, era 

muito um Trajeto individual (R 5.9). […] A mudança do papel do professor transmissor para 

um papel facilitador foi e… é …não tenho a veleidade de dizer que já consigo fazer isso muito 

bem… (R 14. 6). 

Já no nível de relação com os outros, num sentido coletivo, há claramente uma relação 

com o outro de cariz geracional, carregado de respeito e simbolismo no referencial 

escolar iniciático, pois tal como nos refere: […] do ponto de vista daquele marco da 

pedagogia é inesquecivelmente a Pepita que foi quem nos… me ensinou os aspetos de 

um planeamento de um plano de aula, enfim, a Almeida Ribeiro, por outras 

dimensões… (R 4. 7). No seu contexto de trabalho atual apresenta uma relação 

despersonalizada global e alargada quanto ao seu referencial de pertença na relação com 

os seus pares […]. Nós todos os anos temos programas de internacionalização onde 

temos estudantes e docentes e respondemos à mobilidade… sejam em outcoming, e 

temos uma variedade essencialmente de países da Europa, mas onde já temos uma rede 

de trabalho interessante do ponto de vista de parceiros onde os nossos estudantes ou 

nós professores ou de quem recebemos estudantes ou professores. (R 11. 1). A esta 

diferença de génese de relação com o coletivo, associamos ainda a diferença entre 

privado no primeiro contexto, simultaneamente mais fechado, e de público no segundo 

contexto escolar, mais sistémico. 

A argumentação utilizada por Proa é francamente determinada (Demazière, Dubar, 

2004) quer na justificação individual, quer na justificação coletiva que sustenta, em 

contexto, os seus pontos de vista. Contudo, as abordagens de natureza negativa também 

existem quando sustenta ou justifica a pouca investigação produzida pelos enfermeiros, 

bem como as dificuldades encontradas, por estes profissionais, para acederem a bolsas 

de formação avançada: Sim, como nos olham. Exatamente, como nos olham. Vê-se isso de 

uma maneira muito concreta, […] por exemplo a dificuldade que os enfermeiros têm, 

condições, para realizar investigação (A 17.1) (S 17.1). 

A argumentação determinada e assumida como uma estratégia adaptativa é claramente 

o trabalho individual do professor. Para mim, é a principal estratégia (A 15. 1). Agora, não 

diria que é um objetivo a curto prazo, vai demorar um tempo largo… Até porque, cruza aqui, 

do meu ponto de vista com outra dimensão, que é a dimensão da representação social que a 
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enfermagem tem na sociedade portuguesa. Isto por um lado e, por outro, a representação que o 

corpo da dita academia tem do ensino de enfermagem (A 16.4). 

A estratégia coletiva parece passar por configurar muito bem o que é que é isto de 

trabalho em equipa (R 8. 2) (A 8. 2), assim como na vivência da co-construção de uma 

escola recente em que o facto de não ter história tem aquilo que nós quisermos, tem a história 

recente, tem uma construção recente (A 9. 2). 

 

“Há outra coisa que eu aprendi também a […], eu acho que nós somos de facto, 

dentro do sistema superior, somos o máximo!” 
(8)

 

 

Mestre: 

Pescador da campanha de mar da traineira 

 responsável pelo manuseamento das argolas metálicas  

que fecham a rede do cerco pelo fundo. 

(Arsénio, 2000) 

 

A experiência hospitalar de 7 anos proporcionou um leque variado de prestação de 

cuidados por múltiplos contextos, alguns marcados pelo “intensivismo”, e foi 

exatamente nesse último cenário que Mestre diz: provavelmente, eu fiquei mais sensível 

dada a necessidade de potencializar a Enfermagem. (S 2. 1) Na constatação de que muitas 

vezes os enfermeiros, por questões de auto estima, por questões de auto-confiança, de auto-

percepção do seu papel enquanto pessoas e enquanto profissionais não davam azo a todas as 

potencialidades que a profissão em si tinha depositado, eu entendi que talvez com esta 

consciência tinha que fazer algo mais, do que apenas continuar a prestar cuidados. (S 2. 3) (A 

2. 1). 

                                                      
8
  Cf. Figueiredo, A.; Afonso, N. (2012). “Proa and Aguagem: different Careers in teaching the same 

nature”. E-book da 9th European Conference of Nurse Educators. Cardiff.  
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Assume-se enquanto protagonista da sua própria vida lembrando Dubar (1997) ao 

referir que “somos atores e autores da nossa própria vida.” Na sua chegada ao ensino, 

em 1994, inicia o curso de especialização em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediatria 

sempre com a grande preocupação de se manter ligado à prática e justifica esta sua 

opção argumentando: porque achava que quem estivesse na prática formativa sem ter prática 

de cuidados seria um ensino muito pouco aplicável (A 2. 3). 

Mestre considera a existência de características de base para a docência. Estas 

características devem ser, no seu parecer, muito centradas nas pessoas enquanto 

sujeitos: Temos que ter uma crença profunda nas pessoas! (S 4. 3). Lecionar reveste-se, para 

Mestre, de uma certa ambiguidade identitária, reportando-se aos estudantes da seguinte 

forma: sentimos que também temos de cuidar deles (A 11. 6). 

Caracteriza a escola, na atualidade, como sendo um património cultural: É uma escola 

que tendo 60 anos tem acumulado uma série de experiências de conquistas, uma série de 

dificuldades e a superação dessas dificuldades levou-lhe a receber por parte do mercado de 

trabalho algum feedback. (S 5. 2) Ressalva em relação à nomenclatura da escola como que 

uma identidade coletiva positiva perante a representação que tem do grupo profissional 

(Barbier, 2006): Saúde é genérico, Enfermagem é específico. (S 7. 11) Achamos que é uma 

bandeira de identidade! (S 7. 9) Achamos que é uma forma de nos afirmarmos enquanto 

pessoas, enquanto projeto cultural do qual nos orgulhamos (S 7. 10). 

Após o terminus do curso de especialização, refere que naturalmente é otimizado o seu 

saber especializado. Este é posto a render entre o 1.º e o 3.º ano do curso e é notório no 

seu discurso a grande aproximação aos contextos da prática clínica assinalando o 

hospital de referência para os estágios: Simultaneamente, paralelamente, sempre desenvolvi 

sempre mantive uma lógica de ligação à realidade e de ligação por exemplo à prática de 

enfermagem comunitária sempre mantive uma grande ligação com as escolas secundárias (S 8. 

7). Um curso de formação de professores em educação sexual. Nos últimos três meses já 

fizemos três cursos. Exatamente. (S 8. 13). 

Retoma o seu percurso na escola assinalando que: a minha grande área de posicionamento 

foi sempre na área do jovem, criança e jovem, a pediatria apanha a criança e o jovem (S 10. 1). 

Em 1997, com a mudança de entidade patronal, é nomeado para a direção sem nunca 

abandonar a docência porque isso significaria retirar a razão pela qual eu tinha vindo para cá 

(S 11. 8). 
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Progride a nível da formação avançada relativa ao 2.º ciclo de estudo. Como nos refere, 

por não existir ainda em enfermagem, opta por uma área relacionada que designa como 

análoga: Quis fazer numa área que fosse análoga que foi na área da motricidade Humana (S 

11. 27). Em 2003, acumula o cargo de diretor de uma organização hospitalar, que diz ter 

constituído para si uma experiência muito interessante que eu abracei com gosto porque era 

voltar à prática (S 13. 7). 

Questionado sobre as mudanças operadas no seu projeto profissional, assinala, num 

primeiro tempo, as mudanças referentes à profissão de enfermagem, colorindo esta 

opção da seguinte forma: Nestes quase 20 anos, há aqui uma grande mudança. (S 2. 18) 

Ainda é um pouco pueril às vezes nas afirmações nas formas de estar, mas isso para mim não é 

um estado de chegada, mas um ponto de transição para outro nível (S 2. 20). 

O espaço físico constitui as mudanças num segundo tempo. Por último e em terceiro 

lugar, Mestre aborda as mudanças entre a docência e o contexto hospitalar não 

salientando ruturas, mas sim continuidades assinaláveis. A gestação da mudança para si 

é centrada no facto de que […] tenho uma missão. (S 14. 2) E a missão não é uma ideia 

meramente peregrina ou ideológica não. (S 14. 3) Proporciona-me opções de desenvolvimento, 

a escola com a qual eu tinha identidade filosófica, às tantas as irmãs começam a querer fechar 

a escola e aparece alguém que quer continuar a escola e que me pede a mim para eu ajudar a 

continuar a escola. (S 14. 8) Pessoal, é da minha vida! Claro que é uma missão de vida! Não 

estou a pensar de daqui a uns anos acabo isto e … (A 14. 9). Porque para Mestre tudo na 

vida tem um sentido. 

Entre o ser enfermeiro e professor, entre o seu projeto de vida e o seu projeto 

profissional encontramos associações muito marcadas e, a este propósito, refere que: Eu 

tenho de facto uma missão! (A 14. 8). 

Na relação com os outros, enquanto uma relação institucional e enquanto pessoas, 

menciona que Está integrado na vida e sinto-me bem com isso. (A 15. 2) (S 15. 1). Uma coisa 

que também tentámos sempre promover era a relação com os parceiros das instituições. (S 15. 

2) (R 15. 1) Na proximidade com os atores da prática, refere que: Com os enfermeiros, ou 

seja tentar sempre mobilizá-los ao máximo para que eles sintam que nós estamos próximos 

deles. (S 15. 3) (A 15. 3). Emergem com grande protagonismo os contextos de estágio e, 

nestes espaços, os enfermeiros orientadores da prática. Numa crítica a outros formatos 

de alternância nos ensinos clínicos praticados por outras escolas, refere: Porque achamos 
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que não podemos viver separados das pessoas. Nós não podemos viver numa lógica de 

parasitismo. (A 15. 6) Isto é mortífero para as nossas relações. Mortífero, completamente 

mortífero. (S 15. 7). 

Mestre perspetiva a evolução do ensino de enfermagem centrado na qualidade do 

mesmo, em que o estudante é o protagonista central, tal como Bolonha alvitra. Refere 

que: O ensino que favoreça nas pessoas apenas o pragmatismo saber fazer coisas sem saber 

pensar, eu acho que está condenado ao fracasso. (S 16. 7) Ele tem que se sentir um profissional 

útil e com isso ganhar auto-estima e como ganha auto-estima tende a cada vez mais 

desenvolver as suas competências na prática. (S 16. 17) (A 16. 2). 

Entre os dois subsistemas, Mestre parece ter uma opção de alguma indiferença. 

Contudo, se o universitário, de alguma forma, retirar a componente prática ao curso, 

então Mestre menciona que: Se me caracterizar o universitário como uma maior distância da 

realidade eu prefiro o politécnico. (S 17. 2) Que não descura o saber pensar do universitário, 

mas que usa esse saber pensar numa lógica entre o saber e o saber fazer. (S 17. 4) (A 17. 1). 

Mais uma vez, a sua reflexão é muito sustentada na prática. A opção parece ser então 

pelo politécnico, sugerida pela lógica deste formato de ensino estar mais próximo, 

segundo refere, da realidade. 

Termina a reflexão sobre o seu percurso profissional com um registo de esperança, que 

assenta na transformação social que a educação pode ter (Stoer, 2008 a), referindo que: 

está a aparecer na sua real potencialidade e eu acredito muito que ela vai ser uma das 

profissões que vai ajudar a reconstruir este país. (S 21. 2). 

Na atualidade é doutorando em Enfermagem. Numa argumentação natura (Demazière; 

Dubar, 2004), conducente com o sistema em uso, emerge do seu discurso com 

expressão a relação com os outros. Estes últimos surgem enquanto colegas, estudantes e 

profissionais do exercício em organizações de saúde e profissionais com maior relevo. 

Nos 17 anos de experiência enquanto docente os cargos de gestão escolar e hospitalar 

sobressaem sempre com uma aproximação muito forte aos contextos da prática. 

 

“… a Enfermagem é uma profissão que […] está a aparecer na sua real 

potencialidade e eu acredito muito que ela vai ser uma das profissões que vai ajudar a 

reconstruir este país.” 
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  Leme: 

Peça submersa ligada ao casco  

que orienta a direção do navio. 

(Arsénio, 2000) 

 

Leme terminou o Curso Geral de Enfermagem em 1982 e integrou a dinâmica 

Hospitalar no mesmo ano. Tal como relata Serra “a experiência de estudante de 

enfermagem encerra em si mesma um processo de construção da identidade 

profissional, que não cessa durante o curso, mas que se prolongará ao longo da vida 

profissional do indivíduo” (2008, p. 77). 

Refere que num período de 6 anos integrou vários contextos sem grande especificação 

dos mesmos: tive um período ainda em prestação de cuidados em contextos diversos. (S 2.2) 

Não estive só num, estive em vários, e depois é que ingressei na docência (S 2.3). Parece ter 

respeitado a era hospitalocêntrica (Carapinheiro, 1989), que ainda se vivia na década de 

oitenta e, igualmente, as lógicas de mercado dominantes entre a oferta e a procura no 

ingresso no Serviço Nacional de Saúde onde o hospital, enquanto instituição capital do 

sistema de saúde, se manteve como a principal referência dos enfermeiros, dos 

professores e dos estudantes (Figueiredo, 2004; D´Espiney, 2008)  

Volvidos seis anos naquele domínio e, na linha dos trabalhos de Huberman (1989, 

1992), podemos supor que havia experimentado alguma estabilidade e consolidação de 

conhecimentos na carreira, pois tal como nos refere: tinha fama no hospital de ser dos 

únicos enfermeiros que frequentava a biblioteca. Gostava de fazer assim as coisas (S 12.12). 

Leme entrou para a docência como Monitor e toda a formação complementar 

desenvolveu-a enquanto docente. A escola, como nos afirma, organizava-se por equipas 

pedagógicas e por anos letivos. O limite desta fase, segundo o mesmo autor, propicia a 

entrada numa fase subsequente dominada pela diversidade e questionamento. Parece 

ser, neste cenário, que entra na carreira docente como monitor em 1988 optando por 

uma nova identidade profissional (Dubar, 1997, 2006). 
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Respeitando a dimensão hospitalar experienciada, como se de uma extensão se tratasse, 

salienta: Como trabalhava numa cirurgia, entrei naturalmente para a equipa da médico-

cirúrgica ou do 2.º Ano, que era assim que se chamava. (S 12.7) Digamos que era onde estava 

sediada a médico-cirúrgica (S 12.8). 

Experimentava já alguma estabilidade e consolidação de um reportório pedagógico, 

passados 5 anos na docência, quando opta por se especializar em Saúde Mental. Para 

mim, obviamente deu-se um salto grande. Porque a especialidade, para mim, foi um marco 

muito grande. (R 13.1). A conceptualização da disciplina de enfermagem inicia-se com o 

curso de mestrado em 1998 e continua com o doutoramento na mesma área em 2005. 

Percebemos que: os momentos de formação para mim foram sempre momentos marcantes, 

todos eles, muito marcantes (A 14.1). A especialidade é vista como: um marco muito grande 

(R 13.1). Configura uma identidade visada (Dubar, 1997) no âmbito da Saúde Mental. 

Sente-se um docente inserido no país e no mundo com lastro na política educativa e da 

saúde. A conceptualização em enfermagem acontece de forma natural, ainda que numa 

procura incessante das conceções de enfermagem. Desbravou terreno e, com os outros e 

para os outros, concretiza as conceções de enfermagem na atualidade enquanto ciência 

“praxiológica” (S 17.11). Numa perspetiva dinâmica, afirma que a identidade […] nunca 

está fechada, mas está definida. É claro para mim (A 21.3). Logo, tendo eu feito este 

desenvolvimento e sentindo-me eu tão bem assim na minha pele, sinto-me à vontade para estar 

com os outros. (A 21.4) (R 21.1). Parece vivenciar a dialética que carateriza o conceito de 

identidade (Dubar,1997; 2006, Demazière e Dubar, 2004), assumindo assim uma 

identidade estável, mas simultaneamente em evolução. Isto é, num caminho traçado por 

ele próprio encontra-se a si próprio, na relação consigo, para na diversidade se encontrar 

também com os demais da academia. 

Os grupos de inserção profissional que integra, de natureza múltipla, reconhecem-lhe a 

competência enquanto investigador independentemente do título profissional. 

Conceptualizou a essência da profissão, o que o levou a uma apropriação conceptual da 

enfermagem capaz de lhe conferir segurança em qualquer contexto perante os seus 

pares, independentemente da área de atividade, mas centrado nas competências e no 

profissionalismo. Este último conceito é expresso enquanto adoção de um conjunto de 

atitudes referentes ao trabalho e à sua identidade profissional que são características dos 

membros das profissões autónomas (Friedson, 2004). Os factos mais marcantes que o 

nosso sujeito evidencia centram-se na atualidade e constituem para ele marcos recentes 
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da memória coletiva da enfermagem. Referimo-nos aos processos de negociação de uma 

integração no espaço universitário tida antes da reestruturação do parque escolar em 

2003: Portanto, as negociações vinham do fim da década de 90 (S 5.1). A estratégia 

investigativa sempre o norteou na docência até ao doutoramento […] numa fase […] que 

os doutoramentos não tinham base curricular, só havia na altura o ICBAS (S 15.17). 

Menciona a legislação que cria a figura de ESS e que […] toda a gente quis evoluir 

rapidamente para isso. (S 29.1), mas por outro lado sugere que a A3ES irá despoletar 

alterações de ordem variada na rede. Acredita que um dia […] a malfadada alínea que 

existe numa lei do século passado e que nos amarra ao politécnico vai cair e esse dia está 

muito próximo (S 31.1) tal como Deodato (2006) que, sob um prisma jurídico, justifica a 

desatualização histórica do Decreto-Lei n.º 353/99 já que o regime jurídico do ensino de 

enfermagem é anterior ao processo de Bolonha. Por outro lado, identifica o […] fórum 

de ensino de enfermagem, [como] um espaço de discussão […] (R 31.5) onde este e outros 

assuntos são debatidos com repercussão na política nacional, no reconhecimento do 

fórum enquanto movimento alternativo para a produção de identidades dos professores 

(Lawn, 2000).  

No que concerne ao contexto de ação, Leme faz questão de referir que: Esta escola não 

é… […] a minha escola, como aquela escola onde nós nos formamos (S 3.4). Esta não é a 

escola onde eu me formei. (S 3.5). Por este facto refere sentir-se muito à vontade para a 

caracterizar, já que não a sente como sua. Durante o discurso remete-nos para o seu 

contexto de formação e, por analogia, considera o seu contexto de trabalho uma escola 

pequena. A “pequena escola” de origem distrital, na sua génese, tem 56 anos. Das 5 

décadas de existência da escola, 3 coexistem com um contexto universitário local. 

Refere que: antes de haver legislação para isso (R 3.2) começámos assim a trabalhar num 

processo de aproximação à universidade (A 3.1). Na ação do ator está, de certa forma, 

expressa um movimento antecipatório e inovador trabalhado por Alter (1996). A este 

propósito o autor destaca o recurso dos sujeitos, enquanto atores inovadores, a 

estratégias endógenas das organizações, para num movimento inovador se atingir a 

mudança. 

Assume um cargo de gestão em 2000. 

Volvidos na atualidade 23 anos de docência, a estabilidade na carreira deu naturalmente 

lugar à diversificação e questionamento apaziguados pela formação e sobretudo pela 
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investigação em escolas, faculdades e unidades de investigação nacionais e 

internacionais. Ultrapassando os limites previstos no modelo de Huberman (1982, 

1992), vive na atualidade alguma serenidade na docência, embora não tenha atingido os 

25 anos de experiência profissional, como refere, porque efetivamente o percurso que eu fiz 

de aprofundamento sobre o que é a enfermagem, sinto-me muito bem e por isso à vontade a 

falar sobre isso (A 22.1). 

Em relação ao ensino de Enfermagem, perspetiva-o na universidade num futuro 

próximo embora como refere o idealize: digamos que lhe gostaria de lhe pôr aqui uma 

pitadinha daquilo que é feito em alguns estados dos Estados Unidos da América do Norte, que é 

haver, […] uma ampla área comum em ciências da Saúde onde emergem depois as várias 

profissões. (S 28.3) Se queremos equipas no futuro temos que as começar a construir nos 

bancos da escola (A 28.1). 

Na relação consigo refere ter uma ideia clara do que é a Enfermagem! Portanto, a minha 

identidade está definida. (S 21.3) (A 21.1) Clarifica contudo que a sua identidade não está 

fechada, mas está definida. (A 21.2) Uma identidade nunca está fechada, mas está definida. É 

claro para mim. (A 21.3), em harmonia com a definição de identidade de Dubar (1997, 

2006) ao considerá-la como um conceito simultaneamente estável e dinâmico em 

evolução constante. 

Na relação com os outros são inúmeros e variados os atores que integram a sua 

dinâmica relacional. 

Leme transporta nas palavras uma argumentação fortemente pragmática e determinada 

(Demazière, Dubar, 2004). 

As grandes mudanças são operadas por si e, em si, na conceptualização da disciplina, 

numa dinâmica impulsionadora que antecipou aos normativos na integração no espaço 

universitário. 

A curiosidade, a novidade e, de certa forma, algum fascínio pela área de saúde, bem 

como a conjunção de uma série de fatores de natureza vária em ação concreta, numa 

função relacional com elementos chave, concertam a aproximação à Universidade, 

como nos refere: […] no momento da integração conjugaram-se um conjunto de fatores 

muito favoráveis que foram: o estar na universidade um reitor que era uma pessoa muito 

favorável à integração e que era um facilitador. Um facilitador! (S 5.7). 
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A integração fez-se, mas não a qualquer custo. Sempre num balanço entre as 

identidades herdadas e as identidades visadas (Dubar, 1997), entre o que se queria 

preservar e o que se queria melhorar, numa busca de um equilíbrio constante conseguiu-

se: […] a melhor integração de uma escola numa universidade! (S 5.9) (R 5.11) Não está 

isenta de tensões, nunca está… A melhor possível. Eu não consigo imaginar uma melhor forma 

de o fazer (R 5.12). Ainda que não isenta de tensões, como nos afirma o nosso 

entrevistado, constituíram fatores facilitadores da integração, por um lado, a antecipação 

e a construção conjunta de um projeto na diversidade e, por outro, a liderança e a 

governação conjunta numa paridade única que o local e a região propiciam: […] estou 

convencido neste momento que a integração correu tão bem e a nossa influência dentro da 

estrutura da universidade foi de tal ordem que passado pouco tempo deu-se a alteração da 

legislação (R 5.13) (S 5.13). A nossa posição foi clara e foi bem entendida na universidade 

como um todo que a universidade nesta transformação estatutária que fez organizou-se por 

escolas. Que é uma coisa muito curiosa (R 5.13) (A 5.1). 

Deixou de se sentir numa escola distrital: Assumo-me [numa] escola que está inserida 

numa região, comprometida com essa região, mas claramente uma escola nacional e 

internacional “ponto final”. É assim que me posiciono (R 6.6). A dimensão da escola deve 

ser vista pelos demais indicadores que medem/avaliam todos os contextos escolares, 

como o número de doutores e a produção científica, parecendo antever “lógicas de 

desenvolvimento local” (Sarmento, 2000), com repercussões gerais naqueles e noutros 

territórios.  

No que concerne às expetativas futuras, idealiza a formação em Enfermagem à 

semelhança do que acontece nos EUA: digamos que lhe gostaria de lhe pôr aqui uma 

pitadinha daquilo que é feito em alguns estados dos Estados Unidos da América do Norte, que é 

haver, digamos assim, uma ampla área comum em ciências da Saúde onde emergem depois as 

várias profissões (S 28.3). O nosso entrevistado argumenta esta sua perspetiva com a ideia 

de que: se queremos equipas no futuro temos que as começar a construir nos bancos das 

escolas (A 28.1). 

Na categoria níveis de relação e concretamente na relação consigo, destacamos o espaço 

de conquista no domínio da formação com inúmeras dificuldades sentidas na época que 

nos reporta para: a construção daquilo que é conceptualmente a enfermagem enquanto 

disciplina, teve aí o seu momento mais marcante (R 14.5) (S 14.7). 
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Consideramos Leme entre outros um pioneiro na conceptualização da disciplina de 

enfermagem. Neste seu percurso investigativo, publica e enceta enquanto perito a 

divulgação das conceções que tinha da Enfermagem: Portanto, havia aqui, por um lado, o 

contacto com os colegas que me ajudavam a ir reconstruindo esta ideia que eu tinha da 

enfermagem e, por outro lado, esta solicitação constante de outras escolas também me 

obrigavam a manter-me, digamos assim, bastante atualizado sobre essa temática (R 15.5) 

A argumentação utilizada por Leme é fortemente determinada (Demazière e Dubar, 

2004) pela assertividade que encerra. Tenho uma ideia clara do que é a Enfermagem! 

Portanto, a minha identidade está definida (A 21.1). Logo, tendo eu feito este desenvolvimento 

e sentindo-me eu tão bem assim na minha pele, sinto-me à vontade para estar com os outros (A 

21.4) (R 21.1). Parece apresentar nas transações biográficas identidade para si e, nas 

transações relacionais, identidade para os outros, uma harmonia capaz de lhe conferir, 

por ora, uma forma identitária estável e positiva do coletivo e da profissão (Dubar, 

1997, Demazière e Dubar, 2004, Dubar 2006, Barbier, 2006). 

 

“ Esta minha ideia de fazer pontes com outras áreas, como vê, é uma coisa que…” 
(9)

 

 

Pita: 

Nome dado pelos pescadores de Sesimbra aos  

fios simples de nylon das suas pescas individuais  

ou dos fios dos aparelhos com anzóis. 

(Arsénio, 2000) 

 

Pita ingressa no contexto hospitalar em 1980 após o terminus do Curso Geral de 

Enfermagem. Durante 13 anos parece ter experimentado, naturalmente após alguma 

estabilidade e consolidação (Huberman 1989, 1992), a necessidade de diversificação, 

                                                      
9
  Cf. Figueiredo, A.; Afonso, N.; Amendoeira, J. (2012). “O Fórum do ensino de Enfermagem: Uma 

estratégia coletiva no itinerário de Japona, Garroa e Leme”. Referência - Revista Científica da 

Unidade de Investigação em Ciências da Saúde – Enfermagem n. 6, III Série, Suplemento de Atas 

do III Congresso de Investigação em Enfermagem Ibero-Americano e de países de língua oficial 

portuguesa. 
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pelo que se especializa em Enfermagem de Saúde Pública em 1990. Uma mudança de 

instituição hospitalar também acontece justificada pela necessidade de progredir na 

carreira: […] lá não podíamos progredir na carreira, porque estávamos vinculados a um mapa 

e comecei a ver os colegas cá fora a concorrer, e nós lá dentro sem concorrer… (S 44. 1) 

Em 1993 ingressa na carreira docente por convite como monitora e, em simultâneo, 

começa um programa de mestrado em Enfermagem numa Universidade. Esta opção de 

formação sugere uma estratégia individual de adaptação a esta nova identidade 

profissional. A escolha de uma identidade profissional muitas vezes implica a renúncia 

a outras identidades (Huberman, 1989, 1992). Sempre gostei de ter alunos comigo. (S 45. 2) 

(R 45. 1) O ter alunos comigo já me dava imenso prazer. (A 45. 1) 

Refere-se à entrada no ensino como uma etapa da vida muito prazerosa, onde na 

integração e no desenvolvimento da ação docente lhe é reconhecida a especialidade e 

enceta a função pelo primeiro ano como o caminho dos estudantes. Aí fui para a equipa 

do 1º Ano. (S 1. 5) Portanto, a escola estava organizada por equipas: 1º Ano, 2º Ano, 3º Ano, 

ainda não havia 4º. (S 1. 6) 

O contexto espacial também é descrito de forma idílica e bonita, que contextualiza e 

concretiza o prazer que retira desta nova etapa. Exatamente, era uma escola linda […], com 

um jardim lindo, com árvores centenárias, com um lago, com esse espaço onde eu jogava ao 

mata enquanto aluna e que depois se proporcionou até a dar algumas aulas, ou uma ou duas 

aulas no jardim porque há momentos, há temas que se proporcionam para estar com os alunos 

fora do espaço de sala de aula e isso aconteceu. (S 2. 1) Neste estabelecimento de ensino 

assiste, entre alterações na política educativa, a uma mudança institucional em termos 

de entidade patronal com repercussões na mudança de contexto entre 1990 e 2000. Oito 

anos volvidos na profissão docente, acreditamos que viria, pós-estabilidade e 

consolidação das práticas pedagógicas, a dar agora lugar a necessidades de diversidade 

e questionamento, surgindo nesta altura uma nova viragem no seu itinerário. 

Em 2001 abraça um novo projeto de raiz de uma escola que nasce em contexto 

universitário em que, segundo relata, a única coisa que tinha era um Plano de Estudos 

aprovado pelo Ministério, não tinha mais nada (S 13. 6). 

Ao caracterizar o contexto de ensino onde exerce funções na atualidade, refere que a 

diversidade de cursos e consequentes áreas do saber promovem crescimento e 

reconhecimento da disciplina de enfermagem de entre as demais: esta experiência também 
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gostei muito porque me enriqueceu, também deu-me mais uns aportes que eu não poderia ter na 

outra escola (S 28. 2) […] foi diferente do que estava habituada foi o entrosamento com outros 

cursos (S 16. 12) (A 16. 1). 

Neste cenário e a propósito da constituição do corpo docente refere: aqui era eu o corpo 

presente (S 16. 1). Para este projeto, parece ter tido peso as referências identitárias 

herdadas (Dubar, 1997) pelo que nos refere que: trouxe tudo, não me [dissociei] de nada. 

(S 37. 1) tudo o que aprendi, a forma de estar com os alunos, o estar em aula, a postura, a 

aceitação do estudante, a compreensão do estudante, o estar com o estudante, a relação… a 

seriedade no ministrar uma aula, o acompanhar o estudante em estágio, toda a documentação 

que exige um estágio, os trabalhos, eu trouxe tudo. (S 38. 1) 

No que concerne a mudanças, refere ainda com regozijo o facto de integrar o grupo das 

primeiras escolas a fazer a adequação a Bolonha. Parece ser um dos marcos da política 

educativa que menciona com peso no seu percurso, talvez pela envolvência vivenciada 

em todo o processo na primeira pessoa, em que: […] tivemos que reestruturar, para 

entrarmos no processo de adequação a Bolonha e agora identificámos que há determinados 

aspetos que têm que ser modificados para também acompanharmos a modificação social que 

está a acontecer. (S 20. 12) (R 20. 1) A pessoa… e hoje com a linguagem de Bolonha, sentir 

prazer que o outro está a aprender, orientar o outro na aprendizagem, não é? (S 21. 3). 

Para Pita a docência nasce do entrosamento entre o prazer de ensinar e o de ajudar os 

outros. Segundo a nossa entrevistada, parece existir características dos enfermeiros ou 

da enfermagem que se transportam para a docência, pois […] no exercício da 

Enfermagem, temos que ser muito organizados, temos que ser muito disciplinados, temos que 

ser muito cumpridores de regras, de normas. (S 29. 3) E o que nos acontece é que quando 

chegamos… [à docência] … Fazemos o mesmo…[…] (S 29. 4). 

Em relação ao ensino, considera que estamos muito bem, por um lado pelo 

reconhecimento internacional do mesmo e, por outro, pela possibilidade de se poder 

aceder aos três ciclos nas ciências de enfermagem. Acrescenta: Portanto, socialmente, 

sobretudo socialmente, nós não temos o reconhecimento que ao nível do conhecimento, […] nós 

já temos. (S 32. 7) (A 32. 2) Os outros já nos reconhecem como pessoas que sabemos e que 

fazemos Mestrados e Doutoramentos e por aí fora (S 32. 8), independentemente do 

subsistema onde se insere. Assim, considera: Penso que academicamente, a nível de 

conhecimento, nós estamos muito bem. (S 32. 4) A mim parece-me que estamos muito bem (S 

32. 5) (A 32. 1). 
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Na relação com os outros destaque-se a relação com os profissionais da prática 

profissional que colaboram na formação dos estudantes entre a sala de aula e os 

contextos reais que as instituições de saúde oferecem.  

As reuniões em território universitário com os demais cursos e profissionais de outras 

áreas do saber também têm constituído uma experiência muito rica na docência. Refere 

que: Esta experiência também gostei muito porque me enriqueceu, também deu-me mais uns 

aportes que eu não poderia ter na outra escola (S 28. 2). 

A argumentação adotada por Pita é natural (Demazière, Dubar, 2004) no que concerne 

à formação avançada quer ao nível do 1.º (em 1996), quer ao nível do 2.º (em 2011) 

ciclo de estudos. Assim, considera que foi muito bom em termos de aprendizagem, em 

termos de evolução do conhecimento, profissional, foi de facto uns anos muito bons da minha 

vida profissional e académica (A 6. 2) (S 6. 5).   

 

“Portanto, foi uma entrada para o ensino, cheia de prazer […], foi uma etapa da 

minha vida muito prazerosa.”  

 

Aguagem: 

Corrente impetuosa no mar alto ou junto à costa  

que  faz deslocar a embarcação e os aparelhos de pesca. 

(Arsénio, 2000) 

 

Após um ano de experiência hospitalar, Aguagem ingressa na carreira docente em 1981 

por convite: […] era [habitual] nas escolas privadas (S 2. 1). 

Refere ter tido uma professora que a marcou profundamente durante o curso e que a 

mesma lhe formaliza o convite um ano após o término do mesmo, justificando essa 

possibilidade da seguinte forma: enquanto eu estava a trabalhar no hospital, ficaria limitada 

aquela área, por muito que me especializasse, na escola, eu veria sempre a globalidade e isso 

para mim foi um desafio (S 3. 8) (A 3. 1). 
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Assume assim a nova identidade profissional como um desafio pois foi aquele exemplo 

que me levou para lá! E é isto que me mantém aqui, até hoje (S 3. 18). 

Especializa-se pouco tempo depois com a frequência do 1.º Curso de Especialização em 

Enfermagem de Saúde Infantil e Pediatria fazendo sobressair a primeira rede de amigos 

para a vida. 

Refere que os anos 80 foram muito interessantes para quem estava no ensino, porque viveu-se 

muito algumas opções (S 4. 10) e justifica esta sua opção pelo caminho, sentia-se que se 

estava a fazer caminho (A 4. 1). 

Integra o primeiro grupo de mestrandos em Ciências de Enfermagem do país em 1991, 

referindo o quanto foi significativo: a minha vida teria sido com certeza diferente se não 

tivesse frequentado esse mestrado, também por conhecer pessoas muito interessantes (S 4. 12) 

(A 4. 2). 

Em 1995 já colaborava como professora nos cursos de mestrado e em 1997 inicia o 

curso doutoral em […], na especialidade de filosofia contemporânea (S 6. 2). 

Pauta todo o seu percurso na relação com os outros, quer em contextos de ação 

educativa, quer noutras instâncias como as organizações profissionais. Em Abril de 

1998, por uma série de acontecimentos que agora conseguimos analisar melhor até com algum 

humor, acabei por ir parar à Comissão Instaladora [da Ordem dos Enfermeiros], na altura 

com muito esforço, com muita ansiedade, enfim..., mas foi um ano muito interessante para 

conhecer melhor a enfermagem, a profissão (S 6. 3). 

Em 2002, abraça um grupo que tinha na senda um projeto arrojado e inovador tal como 

relata: era um grupo de pessoas das mais diversas áreas que reunia de três em três meses e 

culminou na abertura do Instituto […] em 2004 (S 6. 11). 

Por mecanismos de transmissão do seu estabelecimento de ensino, integra, ao nível do 

ensino superior politécnico, a universidade em 2006. Com a maior serenidade a este 

propósito, menciona: cá estou. As coisas acabam por ir acontecendo, e acho que nós 

…enfim… a minha forma de estar e a minha forma de ver a vida é muito de olhar os sinais e ir 

vivendo… (S 7. 9). 

Para Aguagem, as grandes mudanças no ensino acontecem nos anos setenta. Ainda não 

estava na docência mas argumenta o facto da seguinte forma: Já estava bem, não é porque 
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nós somos retrógrados e não mudamos, é porque de facto o ensino de enfermagem mudou 

quase tudo nos anos 70. (S 9. 7) (A 9. 1) A grande mudança no ensino foi nos anos 70. (A 9. 2) 

Com aquele famoso plano de estudos de 76! (S 9. 8) Ainda hoje me rio quando ouço alguns 

professores da educação a vir falar destes novos paradigmas da aprendizagem centrada no 

estudante… eu aprendi isso nos anos 70 (S 9. 4). 

Em relação às perspetivas para a evolução do ensino de enfermagem, retoma as 

grandes mudanças havidas na década de setenta, retorquindo: a verdade é que o facto de 

virmos para o ensino superior podia parecer um salto… mas quem conhece a história sabe que 

o ensino de enfermagem há muito era de nível superior, embora não estivesse no ensino 

superior (S 9. 3). Para Aguagem o ensino politécnico, sob uma inspiração inovadora do 

ator (Alter, 1996), é encarado como um ensino superior de nível inferior ao universitário 

e argumenta esta posição afirmando: por preconceito! (A 11. 1) Porque o manter-se dois 

sistemas, dois subsistemas onde apenas um pode fazer doutores, é claramente dizer este é 

inferior àquele (A 11. 2). O facto de a enfermagem ser remetida para o ensino politécnico 

trouxe também um pouco esse estigma (S 11. 4).  

Remata todo o discurso afirmando com veemência que: Enfermagem está no politécnico… 

Sendo que, não está só no politécnico, Enfermagem está de facto nos dois sistemas (S 11. 5). 

Retifica a dualidade identitária que caracteriza, de algum modo, ainda a docência em 

Enfermagem (Mestrinho, 2011; Pedro, 2011), afirmando: eu costumo dizer que sou 

enfermeira e estou professora, quer dizer… porque neste momento a escola é o sítio onde eu 

posso estar, com mais apropriação, para fazer tudo aquilo que eu gosto de fazer (S 23. 1). 

Como professora revê-se não como uma mera transmissora de conhecimentos, mas 

como alguém que constrói o conhecimento, aproximando-se assim de um paradigma 

construtivista do ensino ou numa orientação para o incentivo e para a apropriação do 

conhecimento (Ferry, 2003;Mestrinho, 2012). A este propósito, afirma: não é preciso 

uma universidade para transmitir o que está nos livros, qualquer escola profissional pode fazê-

lo (S 23. 4). Portanto, o saber que transmitimos é aquele que construímos e que construímos na 

realidade, ou seja, sempre enraizado numa prática diária, o que significa que as atividades de 

extensão comunitária têm que dar suporte à investigação e, por isso, esta minha preocupação 

de ter sempre projetos em curso que suportem a investigação e permitam fazer ensino (S 23. 5). 

O percurso de Aguagem é pautado pela formação, na relação com os outros, na 

interdisciplinaridade em contextos sociais vários e díspares. Aguagem caracteriza a 

escola onde leciona na atualidade como uma escola singular no país por integrar os três 
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ciclos de estudo na área científica de enfermagem no mesmo estabelecimento de ensino. 

Argumenta esta opinião da seguinte forma: […] nós temos, de facto, toda a formação de 

enfermagem (S 10. 3). O facto de se ter os três ciclos, num modelo integrado, num quadro de 

referência que é o mesmo para os três ciclos, em que permite olhar o desenvolvimento 

profissional e académico dos enfermeiros na globalidade, incluindo assim a formação continua, 

é o único caso no país (S 10. 4) (A 10. 1). 

Os contextos multidisciplinares, segundo Aguagem, parecem propiciar a afirmação da 

disciplina, pois […] quando há várias disciplinas e tentamos, como acontece aqui, programas 

interdisciplinares, obrigamo-nos a que cada um seja capaz de dizer: “eu tenho isto para dar!” 

Obriga à sua própria redefinição enquanto disciplina para poder estar com as outras (S 10. 9) 

(A 10. 4). 

Com recurso a uma argumentação determinada (Demazière; Dubar, 2004) própria e 

muitas vezes marginal ao sistema vigente, Aguagem remata a sua história de vida 

socioprofissional referindo que nunca esteve só na escola. Isto é, sempre se manteve 

quer no associativismo profissional, quer em redes formais e informais na construção de 

pontes que são, ainda nos dias de hoje, estruturas e estratégias de profissionalização que 

consolidam a profissão (Dubar; Tripier, 1998). Enquanto docente, está na carreira 

universitária, como Professora Associada sem Agregação. 

 

“Eu costumo dizer que sou enfermeira e estou professora, quer dizer… porque neste 

momento a escola é o sítio onde eu posso estar, com mais apropriação, para fazer 

tudo aquilo que eu gosto de fazer” 
(10)

. 

 

 

 

 

                                                      
10

  Cf. Figueiredo, A.; Afonso, N. (2012). “Proa and Aguagem: different Careers in teaching the same 

nature”. E-book da 9th European Conference of Nurse Educators. Cardiff.  
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Armação: 

Aparelho fixo de pesca.  

(Arsénio, 2000) 

 

Armação possui uma experiência hospitalar de 10 anos marcada pelo “intensivismo” e 

especialização num único estabelecimento hospitalar que antecede a sua entrada na 

docência.  

Ingressa na carreira docente em 1987 numa das escolas de formação de adultos do país, 

por convite, com base na experiência e conhecimento que detinha.  

A formação acompanha todo o seu percurso na nova carreira e identidade escolhida 

(Dubar, 1997, 2006). Após a especialização em Enfermagem Médico-Cirúrgica, segue-

se uma outra Licenciatura, um Curso de Mestrado e um Curso de Doutoramento em 

áreas do saber afins que sustentam, de alguma forma, a arte e ciência de enfermagem. 

Sublinha a coerência e a lógica do seu percurso de formação avançada como um 

percurso [que] foi todo muito lógico. (S 30. 5) (A 30. 1). 

Armação revê-se enquanto professor e igualmente como enfermeira na dualidade 

profissional que parece caracterizar alguns professores (Sousa, 2005; Mestrinho, 2011; 

Pedro, 2011): Eu acho que é como o perfil para ser enfermeiro. (S 4. 2) Quer dizer, as pessoas 

têm de se preparar para uma certa exigência tanto da parte dos doentes e das famílias, como 

depois pela parte dos estudantes. (S 4. 3) (A 4. 1). Entre o cuidar e o ensinar parece-nos 

remeter para o que Darras (2004) denomina por “cuidar pedagógico”. Contudo, renega 

a postura clássica transmissiva e de poder centralizado no professor nos modelos de 

formação mais antigos: É preciso ter uma postura mais aberta e de diálogo, de discussão e de 

troca de experiências do que propriamente ser uma coisa só transmissiva (S 5. 7). 

Provavelmente movida pela sua experiência larga de formação de adultos desde sempre, 

refere: Eles têm sempre qualquer coisa a dizer, os estudantes mais velhos, e muitas vezes com 

razão (S 5. 8). 

Nesta continuidade, a grande mudança política que ressalva é o terminus dos cursos de 

especialização enquanto […] mudança em termos de formação avançada (S 9. 1) O curso de 
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estudos superiores especializado, que durou dois anos, que depois acabou (S 9. 2) Para nós, 

não era muito diferente, porque tínhamos de adequar algumas coisas, mas no fundo a 

qualidade e a quantidade dos conteúdos do trabalho do aluno começou a ser maior… mas não 

foi grande a mudança. (S 9. 3) e o início do Curso Superior de Enfermagem. Este último curso 

configura a principal mudança em 1999 porque faz toda a diferença. Estar a falar para um 

grupo de profissionais ou estar a falar para um grupo de pessoas que estão a aprender pela 

primeira vez uma coisa, é difícil, […] (S 10. 8). 

Já no que diz respeito às alterações imprimidas pela adoção do processo de Bolonha, 

não menciona grande preocupação: Bolonha não me preocupou absolutamente nada! 

Salvaguarda, contudo, algumas alterações metodológicas para as quais os professores 

ainda estão pouco despertos: só me preocupa porque o trabalho autónomo que os professores 

têm de pôr na cabeça que quando dão tempo para trabalho individual dos alunos, depois têm 

de exigir trabalho feito (S 47. 17). 

Por um mecanismo de fusão de escolas de enfermagem, resulta o espaço educativo onde 

continua o seu itinerário docente na atualidade. Face às mudanças que as alterações da 

reconfiguração escolar nacional promoveram, refere a comunicação como sendo a 

principal dificuldade na relação com os pares. 

Na atualidade, considera o seu estabelecimento de ensino resultante de um profundo 

processo de mudança na sequência de mecanismos de fusão de escolas em que: […] 

muda tudo mais rapidamente do que a cultura (S 14. 3) […] a cultura institucional é a coisa 

que mais tempo leva a mudar, eu acho que até nunca muda, não é tão facilmente assim… as 

pessoas ajustam-se à cultura vigente, digamos assim, que é aquela que temos todos de fazer, 

mas predomina a sua forma de estar, como estava na “sua” escola (S 14. 4). 

Aborda a resistência à mudança numa dimensão de poder e de tempo de experiência 

profissional: As pessoas mais velhas têm mais resistência à mudança. (S 36. 8) (A36. 1). Na 

sua opinião, quando a mudança traz perda de poderes, as pessoas são renitentes à mudança. 

(A 36. 2) Quando não traz, as pessoas não são tanto, não são (A 36. 3). 

Ainda a propósito da mudança imprimida, refere o quanto a manutenção do espaço 

físico enquanto local de trabalho é importante pela carga emocional e afetiva que o 

mesmo comporta enquanto “porto seguro”: Eu gosto muito deste edifício, é central, eu gosto 

muito deste edifício. (S 17. 20) Eu sinto saudades é da casa, porque depois tenho, assim um sítio 

para trabalhar […] (S 17. 21) Eu vou para os outros lados e até posso lá estar todo o dia, mas 
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sei que às vezes venho aqui até terminar qualquer coisa… (S 18. 1). Por outro lado, 

argumenta que na adaptação tem que se ser criativa e democrática num sentido muito 

claro de lógicas de política micro: Porque a adaptação a coisas novas tem que ser criativa. 

(A 26. 1) Se não nos adaptamos, nunca são criativas. (A 26. 2) Portanto, a criatividade exige 

que exista esta democracia… (S 26. 5) (A 26. 3). Estas asserções, de certa forma, remetem-

nos para a orientação do “mundo da inspiração” previstos por Boltanski e Thevenot 

(1991) 
(11)

 em que a orientação para a criatividade é geradora, igualmente, de 

instabilidade. 

Questionada sobre como perspetiva o ensino de enfermagem no futuro, refere 

considerar muito conceituado o ensino politécnico e julga que a eventual entrada na 

universidade não trará melhoras ao ensino. Contudo, considera que: pode melhorar 

alguns aspetos sociais, porque entra como se fosse uma faculdade, mas os miúdos nunca dizem 

que vêm para a escola de enfermagem. Dizem: Olha vou para…amanhã vais à faculdade? (S 

41. 1) É para aqui que eles dizem que vêm. Mas não é por mal, é porque já são estudantes 

universitários, embora sejam do politécnico, há similaridade entre os graus, portanto, não é 

isso... (S 41. 2). 

Ainda a este propósito entende que a manutenção do ensino de enfermagem no 

subsistema politécnico se justifica por questões monetárias elevadas, dado o caráter 

instrumental e prático do curso em relação a outros cursos superiores, como os de 

Letras. 

Na relação com os outros destaca, de modo muito forte, os enfermeiros da prática 

profissional sempre que acontecem mudanças significativas no seu percurso profissional 

mais consideráveis, como foi o caso do início do Curso de Licenciatura em 

Enfermagem. Emerge da narrativa um conjunto de pessoas que vão desde os seus pares 

em maior destaque […] reúno-me com os meus pares, com os pares que têm os mesmos 

interesses que eu … (R 19. 1), passando pelos alunos, pelos doentes e pelos atores que 

integraram a sua última investigação no âmbito do doutoramento: conheci gente 

interessantíssima, doentes, líderes […], e tive as portas todas abertas para o fazer (S 33. 6) (R 

33. 2). 

Contudo, considera que o principal problema na atualidade a nível de funcionamento é a 

questão burocrática e comunicacional e tem a ver com as estruturas formais, a burocracia, a 

                                                      
11  O “mundo da inspiração” é orientado pela criatividade (Boltanski; Thevenot, 1991). 
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comunicação é horrível! (S 14. 7) (A 14. 1). Porque em termos de burocracia, piorou a 

comunicação, mais a “papelada” digamos assim…porque entre pessoas…(S 16. 8) (A 16. 1). 

A argumentação expressa por Armação assume contornos naturais (Demazière, Dubar, 

2004), sustentada na aceitação passiva/positiva do quadro político vigente. 

 

“Eu sinto saudades é da casa, porque depois tenho, assim um sítio para trabalhar, 

porque não dou aulas todos os dias, e depois posso vir para aqui descansada 

trabalhar, percebe?”  

 

Alador: 

Cilindro metálico revestido a borracha,  

suspenso numa estrutura fixa no convés, a bombordo,  

e que serve para ajudar a alagem das redes. 

(Arsénio, 2000) 

 

Em 1975, Alador é convidado a integrar um grupo que constituiu a comissão 

instaladora que viria a fundar uma escola de natureza distrital. Esta experiência, 

vivenciada em pleno Período Revolucionário em Curso (PREC), viria a constituir-se 

muito marcante e determinou a sua forma de estar na docência até aos dias de hoje, 

considerando-se: […] o animal mais político desta Escola, nesse campo. Adapto-me, quer 

dizer… e provoco adaptações. […] (S 33. 1). 

Para Alador, o docente deve ter uma longa experiência no exercício profissional de 

enfermagem anterior à docência, aspeto que refere não ter acontecido consigo. Com 

alguma controvérsia interessante refere, numa lógica educacional, que: […] faz falta, de 

facto, as pessoas aprenderem a ensinar, apesar de não ensinarem. (S 4. 2). Assim, identifica 

na docência uma lacuna enorme: Assim, aqui na Enfermagem, menos na Enfermagem e mais 

no Ensino Superior generalizado, acho que os professores do Ensino Superior têm uma lacuna 

enorme, que é na parte da Andragogia. (S 4. 7). Eu acho que esse é o perfil fundamental, 

portanto, experiência profissional. (S 4. 11) Neste caso de Enfermagem, acho que é 

fundamental… saber algumas coisas de como facilitar a aprendizagem …algum entusiasmo (S 
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4. 12). Refere ainda que, na atualidade, o professor tem mais desempenhos académicos 

do que clínicos. Movidos por o que Alador chama de febre académica, considera que: É 

uma Escola em que há um menor acompanhamento dos alunos ou dos estudantes em contexto 

clínico pela parte dos professores, é uma Escola que exige aos professores grandes 

desempenhos académicos à custa de pobres desempenhos clínicos, o que eu acho que é um 

defeito, para o nosso caso de Enfermagem. (S 6. 5) Acho que devíamos de arranjar um balanço 

(S 6. 6). A narrativa de Alador remete-nos para o que Formosinho (2009) descreve como 

processo de academização. Este processo, de construção de uma lógica 

predominantemente académica numa instituição de formação, pode ser gerador de um 

fechamento da academia sobre si e produzir conflitos (Formosinho, 2009). 

Alador inicia a sua carreira docente como auxiliar de monitor ainda em comissão de 

serviço (S 10. 1). Faz o Curso de Pedagogia e Administração em 1982 e volvidos 9 anos 

especializa-se em Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiatria. No seu percurso docente 

fez vários concursos, primeiro para Enfermeiro Professor, depois prestou provas 

públicas para Professor Adjunto e, por fim, para Professor Coordenador no ano 2000. 

No presente, como professor deixou de lecionar o que fazia falta para Agora só dou aulas 

do que sei e do que sei fazer, principalmente. (S 14. 3). Portanto, o que mudou? Mudou muito, 

quer dizer, acho que apesar de tudo… Estou cada vez mais académico e menos clínico. (S 14. 

7).   

No que concerne às mudanças, discrimina com maior destaque as ocorridas na década 

de 70, coincidindo com o início da escola e com os reajustes do plano de estudos de 68. 

Antevendo as alterações concretizadas com o Livro Verde, refere: Não começámos o 

preliminar, como era costume… já respondendo ao plano de estudos de 76, que tinha uma 

experiência urbano-rural (S 8. 7). Partindo de estratégias internas, descreve o início da 

escola como um processo em rede que promove o desenvolvimento local a partir de 

forças vivas reais e endógenas (Melo, 2008). Para Alador, foi uma escola que foi da 

comunidade. (S 9. 9) Porque foi uma estrutura chamada Comissão de Relações Públicas do 

Hospital, que era constituída por pessoas do Hospital, nessa altura, era regional ou distrital de 

Beja… e… como por exemplo, a União dos Sindicatos, pelos Bombeiros, pela Igreja, […] pela 

Associação Comercial de […], pela Associação dos Dadores de Sangue e estes é que são os 

grupos de pressão e mais…que fizeram pressão para começar a escola e foi daí que saiu (S 9. 

10). Assim, com base nas referidas estratégias endógenas, Alador descreve as suas 
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atividades em proximidade com a lógica de desenvolvimento local estudada por 

Sarmento (2000). 

Ainda na década de 70, Alador sublinha a importância da greve de 1976 levada a cabo 

pelos docentes como um facto que consolidou a escola, numa época em que fazia parte 

da Direção do Sindicato…acho que sim, não tenho a certeza, mas houve uma greve (…). (S 16. 

1). Acrescenta ainda, a este propósito, as características particulares de uma escola 

marcada também por contextos rurais singulares, com uma longa tradição de utilização 

e mobilização de recursos num trabalho de parceria ou em rede, como hoje 

denominamos na contemporaneidade. O outro acontecimento marcante que [referiu], 

foi… a autonomia das escolas. (S 17. 8) Ou seja, quando nós deixámos de ter um plano de 

estudos nacional, não são maus, todos os que tivemos e passamos a ter… a ser possível cada 

escola… ter o seu próprio plano de estudos e isso passou-se em 1989, salvo erro. (S 17. 9) 

Penso que sim, que o último plano de estudos nacional foi de 82… para aí, dos anos 80 e isso 

possibilitou-nos a nós, criar um certo número de especificidades no plano de estudos, 

adequadas à escola. (S 17. 10). 

Ainda identifica como grande mudança, a integração no Instituto Superior Politécnico 

que assumiu um grande impacto na escola em 2001 com mudanças muito significativas. 

Aí perdemos completamente a autonomia, apesar de nós nessa altura termos mais autonomia 

do que temos agora porque agora a Escola não tem nenhuma autonomia, a Escola 

praticamente não existe. (S 24. 1) O que existe é o Instituto, as escolas são sítios que agregam 

os cursos, não têm autonomia financeira, não têm autonomia administrativa, não têm nada 

disso, nem pessoal, todos os funcionários são do Instituto, o dinheiro é do Instituto (S 24. 4). 

Perdemos muita autonomia, perdemos muita qualidade, é muito difícil fazer aquilo que 

antigamente era banal, estava na natureza da pele… (S 25. 6). 

A perda de autonomia mais sentida na docência e nela nos cargos de gestão, com a 

integração das escolas em estabelecimentos de ensino mais amplos, é balançada com os 

ganhos propiciados aos estudantes na passagem da escola para escola superior de saúde. 

Assim, Se bem que nós perdemos autonomia, os nossos alunos ganharam muito, os nossos 

estudantes… tiveram acesso à Ação Social Escolar (…), a várias outras estaturas. (S 26. 2) (A 

26. 1) Os estudantes ganharam mas a Escola em si perdeu. (S 26. 3) Não me incomodou 

absolutamente nada, achei um bocadinho forçado na altura… porque só tínhamos o curso de 

Enfermagem. (S 26. 4) (A 26. 2). 
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Para Alador a estratégia parece ser claramente política com recurso a movimentos 

sociais formais e oficiais, já que nos refere: Portanto, muito rapidamente nos adaptámos, 

mas tínhamos uma coisa muito boa que agora perdemos também, é que até… Nós estamos em 

2011, até 2008-2009… todas as escolas, através de 2 estruturas, os Conselhos Científicos e das 

Direções, faziam várias reuniões ao longo do ano… e isso servia para nós aferirmos algumas 

diferenças e particularidades e até combinar estratégias para o Ensino da Enfermagem (S 25. 

10). 

Ao caracterizar a escola no presente, refere-se a um estabelecimento de ensino muito 

menos articulado com os contextos da prática clínica. Colorindo esta sua opinião, refere: 

É uma Escola mais académica do que nessa altura… (S 6. 3) É uma Escola mais pobre sobre o 

ponto de vista da introdução, daqueles episódios quotidianos da clínica dentro da escola (S 6. 

4). Esta Escola, integrada no… no Ensino Superior Politécnico… […] É uma Escola 

incompreendida. (S 6. 7). Clarifica ainda melhor esta ideia pelo modelo de alternância que 

domina o ensino de enfermagem há algumas décadas, nem sempre bem compreendido 

pelas instituições de acolhimento pós-reorganização do parque escolar: O que eu noto, e 

tenho feito parte de várias estruturas e faço do Instituto Politécnico, é que os colegas não 

compreendem as nossas especificidades (A 6. 1) (S 6. 13). Enaltece a relação entre todos os 

atores da escola como uma componente forte e unificadora, tendo este aspeto ficado 

fragilizado com o que chama a febre académica. Refere ainda outros mecanismos e […] 

outra característica importante… como muitas escolas, que é aquilo que agora se diz que é a 

Endogamia. (S 6. 22). Estes mecanismos facilitadores da manutenção das identidades 

herdadas funcionaram durante algum tempo como uma estratégia coletiva de grupo 

profissional: Esta Escola fez Escola porque a maioria dos professores desta Escola são ex-

alunos desta Escola, portanto, estes valores antigos ainda se vão… (S 6. 23). 

A internacionalização é também na sua opinião uma característica que a escola já tinha 

e teima em manter, ainda que não com tanta presença na atualidade. A grande 

dificuldade sentida pós integração no ISP tem a ver com a especificidade dos cursos de 

enfermagem em alternância, muitas vezes incompreendido no conjunto dos outros 

cursos, pelas repercussões monetárias que esta característica acarreta ao estabelecimento 

de ensino. 

Alador perspetiva a evolução do ensino de enfermagem acreditando que se trata de uma 

falsa questão entre o Politécnico e o universitário. Acredita vivamente na necessidade 

de reduzir a oferta de ensino. Ilustrando a sua opinião, refere: Porque é uma 
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inevitabilidade e eu penso que nós devemos de assumir o nosso carácter profissionalizante do 

Ensino em Enfermagem. Acho eu. (S 31. 5) (A 31. 2) Portanto, eu sinto-me muito bem no 

Politécnico… até porque nós não podemos ter as Universidades que temos, nem sequer o 

número de Institutos Politécnicos que temos (…) no país, o país não aguenta isto. (S 31. 6) (A 

31. 3) Mais tarde ou mais cedo isto vai ser reduzido (S 31. 7). Acho que temos que mudar para 

a parte qualitativa e rapidamente mas mesmo assim, apesar de isso existir… A Investigação 

clínica é mínima e insatisfatória. (S 31. 19) Portanto… temos que fazer mais Investigação 

clínica em Enfermagem, temos que conseguir isso. (S 31. 20). 

Alador recorre com maior expressão a uma argumentação determinada (Demazière, 

Dubar, 2004) e problemática para sustentar as suas ações, num apelo à diferença na 

academia e à necessidade de investigar. 

 

“Eu penso que “sou”, […] o animal mais político desta Escola, […]. Adapto-me, quer 

dizer… e provoco adaptações”. 

 

Alar: 

Puxar para cima com corda, içar;  

arrastar as redes ou aparelhos para terra  

ou  fazer subir para dentro da embarcação 

(Arsénio, 2000) 

 

Alar identifica-se como uma pessoa autónoma, cuja autonomia foi trabalhada, segundo 

diz, na infância pela família no âmbito da socialização primária (Dubar, 1997). Os 

traços de humildade de berço proporcionaram-lhe assim uma autonomia conquistada 

que foi determinante nos anos procedentes nas opções identitárias profissionais 

adotadas. Alar diz ter sido movido por um spot publicitário para o ingresso no curso de 

enfermagem numa escola de natureza distrital, ainda em construção, na década de 70. 

[…] eu vinha de autocarro, deparo-me na estação do terminal dos autocarros com uns 

panfletos que diziam, uns em azul e outros em cor-de-rosa: “Queres ser enfermeiro procura a 

escola tal…” (S 9. 6). A não aceitação da opção de Alar por parte da família levou-o a 

pensar: […] entre a possibilidade de fazer o curso de medicina, que era a aspiração da 
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família, e como era a pessoa que me dedicava mais ou menos a estudar às vezes […] tinham 

essa pretensão… (S 9. 11). Acrescenta ainda a este propósito que: durante dois anos 

consecutivos, não consegui entrar nesta escola. Só consegui entrar à terceira (S 9. 13). 

Portanto, a minha opção pela Enfermagem foi muito clara. (S 9. 14). 

Após seis anos de exercício profissional em contexto hospitalar, na opção pela docência 

refere: Sempre tive esta preocupação de me manter insatisfeito em relação àquilo que gostaria 

de saber e, portanto, trabalhei durante seis anos na área da prestação de cuidados… a opção 

por esta escola foi uma opção de afetividade, digamos assim (A 9. 2). 

A especialização em Enfermagem Médico-Cirúrgica acontece em contexto hospitalar 

volvidos 5 anos de exercício profissional. Com o culminar deste curso é convidado a 

lecionar numa escola de matriz de formação de adultos à época com centralidade em 

Lisboa, Porto e Coimbra. Negado este primeiro convite, ingressa na escola de formação 

de base em 1988 por concurso, como era habitual nas escolas públicas. Como nos 

refere: Fiz todo o percurso na escola … fiz o que havia para fazer… a especialização trazia, fiz 

o concurso para enfermeiro assistente, ainda na altura, fiz o Curso de Pedagogia Aplicada ao 

Ensino de Enfermagem, fiz o mestrado a seguir e já era Professor Adjunto, por ter o curso de 

pedagogia. (S 9. 20). Depois fiz provas públicas em 2000 para Professor Coordenador, fiz o 

doutoramento a seguir a ser coordenador, porque assim o desenvolvimento se foi… (S 9. 21). 

A formação formal surge numa dimensão não só individual, mas também concentrada 

em necessidades da docência e da escola, referindo que se queria tornar um professor 

melhor, assumindo aqui uma outra identidade profissional (Dubar, 1997), claramente a 

de professor: Eu fiz o curso de pedagogia aplicado ao ensino de enfermagem em 1993, numa 

época áurea em que o mestrado em Enfermagem tinha começado tanto na Universidade 

Católica, como no ICBAS (S 10. 8). Mas eu optei por fazer o Curso de Pedagogia Aplicada, por 

uma razão muito simples, porque eu queria tornar-me melhor professor (S 11. 2), lembrando 

Trindade (2011), que sustenta que o êxito de qualquer sistema educativo passa pela 

formação dos seus professores necessariamente. 

A opção pelo Curso de Mestrado em 1999, noutra área do conhecimento externa à 

disciplina e à profissão, proporcionou um outro olhar: Exatamente para procurar colher no 

exterior da profissão e da disciplina um olhar… que olhares tinham, e aí pensei que a 

sociologia era o melhor e portanto foi pela sociologia que optei. (S 11. 6) O doutoramento fi-lo 

em sociologia, porque foi na sequência do mestrado e ainda não havia em enfermagem na 

altura em que eu comecei (S 11. 7). Gostava só de referir um marco que foi o ter feito em 2008, 
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depois de ocupar o cargo de dirigente há pelo menos 8 anos, ter feito dois cursos de alta 

direção onde, de facto, foram para mim uma forma de concretizar esta questão que eu há pouco 

referia da aprendizagem ao longo da vida. (S 13. 1). A noção de que a aprendizagem e a 

formação são inerentes à vida, muito presente na narrativa de Alar (Canário, 2007, 

Josso, 2002), foi marcada com a frequência e conclusão de formação diferenciada e 

avançada ao nível da gestão, sublinhando o carácter indutivo que prevalece no seu estar 

em formação: É sempre uma via muito indutiva (A 13. 1). 

Alar revê-se na docência numa perspetiva educacional, referindo até que: Em todos os 

domínios da educação em enfermagem (S 14. 3), o ensino elevou a prática até aos anos 90 

e, na atualidade, o que move a profissão deixou de ser a educação em enfermagem para 

ser: a profissão, a ação. (A 14. 3). Concretiza e clarifica muito bem a ideia acrescentando: 

ação no sentido daquilo que é, como eu costumo dizer de forma muito simples, o que é para 

mim cuidar em enfermagem, que é “recriar em cada situação singular o conhecimento que o 

enfermeiro tem”. Para mim, cuidar em enfermagem ou cuidado de enfermagem é isto! (A 14. 

4). Ao descrever a sua visão enquanto docente, organiza todo o seu discurso, de forma 

muito interessante, em torno da disciplina de enfermagem. Assim, na docência refere 

que o conhecimento em enfermagem não surge numa perspetiva monodisciplinar, nem 

deve surgir a partir de rascunhos metodológicos ou teóricos, perspetivando a evolução 

do conhecimento em enfermagem e a sua importância (Carper,1998). Pelo contrário, 

acrescenta ainda que o conhecimento deve surgir de determinadas conceções teóricas para 

a enfermagem sem as identificar ou referenciar à sua origem, à área do conhecimento à qual 

efetivamente pertencem. (S 17. 6). Completa ainda esta ideia acrescentando: Não é por nós 

(na minha perspectiva) aprofundarmos conhecimento noutras áreas do conhecimento que 

deixamos de valorizar a área do conhecimento que escolhemos para ser aquela que queremos 

desenvolver. (S 17. 9) (A 17. 4) Se constituiu como pluridisciplinar. Pluri, depois evoluiu para 

o interdisciplinar, depois para o multi e a esperança é que se transforme no transdisciplinar, 

mas aí temos que ter uma disciplina segura. (S 17. 11). 

A atualização constante e a adaptação às novas tecnologias parece ser um desafio a que 

o ensino de enfermagem se tem que agarrar, Sob pena da identidade dos próprios 

professores poder estar de certa forma em risco. (S 16. 3) Isto é, podemos chegar ao cúmulo de 

não ser preciso ser enfermeiro para ensinar enfermagem, que seria a coisa pior que na minha 

perspectiva poderia acontecer ao ensino e à educação de enfermagem […]. (A16. 1). As 

asserções deste sujeito apelam de alguma forma a uma crise de identidade vivida pelos 

professores, causada pelas variadíssimas mudanças em curso (Dubar, 2006). 
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No que concerne às mudanças com significado para si, Alar reporta-nos às ocorridas 

nos finais da década de 60, início da década de 70 como sendo as precursoras de tudo o 

que ocorreu a posteriori, assinalando o papel da Escola de Ensino e Administração em 

Enfermagem e o início da investigação em Enfermagem com repercussões muito 

significativas na sistematização dos saberes em Enfermagem. Alar demonstra no seu 

discurso uma capacidade permanente de estar sempre a começar. Nesta capacidade 

permanente de renovação, cita com algum humor: Se for preciso revisitar Scutari que o 

façamos! (S 20. 5). Nesta asserção, o sujeito remete-nos para um passado distante do 

despoletar da Enfermagem Moderna de Florence Nightingale e dos movimentos de 

inovação propostos por Alter (1996) a que muitos professores aderem dentro dos 

estabelecimentos de ensino onde desenvolvem a ação docente. 

As suas expetativas referentes à evolução do ensino de enfermagem desenham-se numa 

triangulação entre a dimensão individual, no contexto de mudança educativa em que o 

mesmo se inscreve, e na centralidade das necessidades reais das pessoas nos mais 

diversos contextos. Como refere, Começando por este último, a nível das necessidades reais 

da pessoas, eu penso que falta cumprir um desígnio da enfermagem já preconizado por 

Florence Nightingale, e cada vez mais se vai descobrindo, por outros pensadores anteriores a 

ela, mas de facto a referência científica reporta mais a ela, que é se nós não atendermos ao 

ambiente (ambiente aqui no sentido do espaço, do modo de vida, dos hábitos, daquilo que hoje 

chamamos de estilo de vida não é? daquilo que hoje chamamos dos determinantes sociais de 

saúde), se nós não atendermos a isto, nós nunca cumpriremos o verdadeiro desígnio da 

enfermagem, na minha perspectiva! (S 18. 4).  

Salienta, pois, o cumprimento de um importante desígnio de enfermagem que não está 

de todo concluído e, ao mesmo tempo, o sentido de oportunidade que se deve otimizar: 

O que significa que, na dimensão que tem a ver com as transições, as mudanças que estão a 

ocorrer no ensino superior, nós temos uma oportunidade única da enfermagem, penso eu. (S 

18. 5) Uma oportunidade única que se liga exatamente com uma tentativa, relacionando o 

ensino superior com as mudanças que estão a ocorrer nos contextos, que é nós no ensino 

superior criarmos a oportunidade de nos afirmarmos perante aquilo que são as políticas 

públicas de saúde, mas no sentido da sua concretização. (S 18. 6). 

Alar apresenta uma visão da docência muito centrada na disciplina e não tanto nas 

funções do professor, enraizada em determinados contextos, como são as salas de aula 

ou alguns espaços reais de ação como os contextos de ensino clínico, na qual faz 
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emergir uma argumentação determinada (Demazière ; Dubar, 2004). Termina referindo 

que se tivesse que fazer uma síntese de toda a sua reflexão diria que: […] Muitos dizem 

que estamos numa encruzilhada, não considero nada disso! (S 28. 2) Acho que estamos no 

rumo certo, é preciso é apanhar o veículo certo na velocidade certa! (S 28. 3). Teve muito a ver 

com o acreditar, como eu costumo dizer aos alunos do primeiro ano, sou habitualmente dos 

primeiros professores que começa com aulas com eles, dizer que a Enfermagem se quiser pode 

ser a disciplina e a profissão que no século XXI melhor lide com a complexidade da saúde 

relacionada com o ser humano, como é óbvio. (A 9. 4). 

 

Acho que estamos no rumo certo, é preciso é apanhar o veículo certo na velocidade 

certa! 

 

Palangre: 

Nome usado atualmente para definir  

as artes de aparelhos com anzóis 

(Arsénio, 2000) 

 

Palangre consolidou 17 anos de experiência profissional enquanto enfermeiro em 

contextos muito singulares, decorrentes da formação inicial, numa escola de natureza 

militar. Assim, após um percurso hospitalar militar, com uma incursão no Ultramar, 

chega aos hospitais públicos centrais em duas regiões do país, primeiro no sul e depois 

no centro. Naturalmente que uma experiência larga no contexto hospitalar propiciou a 

especialização em Enfermagem de reabilitação, formação esta que antecede a entrada na 

docência. Em 1988 assume uma outra identidade profissional (Dubar, 1997): a de 

Enfermeiro Assistente. Confessa, contudo, a este propósito que: não fazia parte dos meus 

projetos profissionais lecionar. (S 3. 5). 

Palangre inicia a sua atividade a lecionar no curso de especialização e vê na entrada 

para a docência a possibilidade de aprofundar conhecimento. Nesta continuidade, em 

1987, inicia o Curso de Pedagogia Aplicado ao Ensino de Enfermagem (CPAEE). Estes 
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Cursos tiveram uma enorme importância no desenvolvimento da profissão docente 

(Amendoeira, 2006). 

Caracteriza a escola onde leciona, na atualidade, como uma boa escola e justifica a sua 

opinião referindo: Proporciona aos alunos uma boa formação científica e técnica. (A 11. 2). 

Para além deste aspeto, reconhece no corpo docente uma enorme eficácia. Concretiza 

esta ideia na comparação entre o parco corpo docente da escola privada, que integra na 

atualidade, e o corpo docente que habitualmente caracteriza as escolas públicas, 

argumentando: Significa isto que, com muito menos docentes que as Escolas Públicas, 

realizamos com muita eficácia todas as atividades inerentes os respetivos anos do Curso de 

Enfermagem (S 11. 6) (A 11. 4). O número reduzido de professores do corpo docente nas 

escolas do ensino privado foi visível no estudo propedêutico que antecedeu o presente 

estudo principal (Figueiredo, Afonso, 2010). Explicita, de várias formas, a gestão 

pedagógica na atualidade, ainda que nos pareça reduzir muito todo o papel do docente 

ao domínio dos ensinos clínicos, referindo: Há uma preocupação constante de manter as 

fichas adequadas aos métodos pedagógicos atuais, no sentido de dar ênfase a um ensino clínico 

reflexivo, construtivista. (S 12. 4) O reduzido número de professores do corpo docente, 

ainda que eficaz, parece assim caracterizar a escola. É, desta forma, uma escola que 

trabalha numa dinâmica centrada em colaboradores externos, enfermeiros do exercício 

profissional. Revê-se numa docência marcada por uma grande centralidade na prática 

clínica mediante formação na extensão da escola ao exercício profissional: 

Ultrapassamos esta dificuldade proporcionando formação aos enfermeiros que aceitaram 

trabalhar connosco. (S 16. 11) Nesta Escola investimos bastante na qualidade dos ensinos 

clínicos. (S 16. 12) O recurso a enfermeiros em exercício nas instituições de saúde para 

supervisionar/orientar os nossos alunos no ensino clínico revelou-se bastante eficaz. (S 16. 13) 

(A 16. 2). Quem, melhor que eles para formar os alunos. (A 16. 4). Por estes mecanismos 

considera a escola onde leciona […] completamente ligada à prática! (S 17. 1), claramente 

enfatizando o trabalho em parceria centrado na tríade: Estudante, professor e orientador 

(Canário, 2007; Carvalhal, 2004). 

Após 13 anos de experiência docente atinge a idade da reforma, abraçando no mesmo 

ano um novo projeto de ensino, no qual já permanece há 10 anos, na atualidade já num 

formato de ESS.  

No que concerne às mudanças, para Palangre Bolonha parece não ter proporcionado 

ainda grande mudança e justifica esta sua opinião sublinhando que: Na prática docente, 
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não mudou muito. (S 24. 1) Simplesmente, tinha mais tempo. (S 24. 2) Foi alargado o período 

(S 24. 3). Revê-se enquanto docente, para além da centralidade na prática pela 

reorganização de todos os ensinos clínicos que tem a seu cargo, com o investimento na 

autoformação: O que mudou foi, para já, uma preocupação de investimento muito maior de 

formação e auto-formação (S 26. 1), numa perspetiva de formação de adultos que nos 

parece inerente ao processo de Bolonha em curso. 

Para Palangre a relação com outros professores que lecionam outras áreas do 

conhecimento é muito importante pela diversidade que uma escola de saúde propicia 

atualmente.  

O nosso sujeito perspetiva a evolução do ensino de enfermagem no politécnico e 

justifica esta sua opção referindo: Há muitos professores de enfermagem que estão nas 

escolas porque não gostam de ser enfermeiros. (S 43. 3) Gostam sim, de ser professores. (S 43. 

4) (A 43. 1). Tem dúvidas em relação à evolução do ensino de enfermagem para o 

subsistema universitário, justificando esta escolha por outros docentes numa questão 

meramente de status. Emerge do discurso de Palangre sequências argumentativas de 

ordem natural (Demazière; Dubar, 2004) com maior expressão, que seguem no decurso 

da ação do sujeito um rumo coerente com a lógica do sistema vigente (Sarmento, 2000). 

 

Eu não consigo dissociar a prática do ensino 

 

Garroa: 

Vento forte de noroeste que se levanta durante a tarde 

na costa ocidental de Portugal. 

(Arsénio, 2000) 

 

Em 1978, Garroa inicia o seu percurso profissional em cenários de “intensivismo” no 

contexto hospitalar. Dois anos naquele contexto antecedem, assim, a entrada na 

docência por convite, em 1980, na sua escola de formação inicial.  
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Neste curto período, casa e tem o primeiro e único filho. Pesasse o facto de ter 

descoberto ainda durante o curso no período de estágio algum fascínio pelo ensino, este 

último acontecimento de vida também foi motivo para optar pela carreira docente, tal 

como refere: foi um dos motivos […] que me levou a vir para a escola (S 5. 6). Igualmente 

pela proximidade com o contexto hospitalar e pelas relações pedagógicas estabelecidas 

aquando da orientação de estudantes em estágio, pois Era um plano de cursos já novo, que 

havia a 5ª área de aprendizagem, que era no fim e que os alunos tinham também que passar por 

cuidados intensivos, pronto, e houve dois ou três alunos que… (S 6. 2) (R 6. 2). 

Na época, estávamos perante uma carreira única entre o ensino e o exercício 

profissional, pelo que perante duas instituições igualmente públicas menciona que: 

apresentei-me aqui, vim requisitada (S 7. 5). 

Inicia o seu percurso na docência pelo 1.º ano, como que respeitando o percurso 

académico, referindo que: depois, fiz uma experiência que também gostei muito que era a 

experiência Urbana ou Rural, dos tempos do LV, do livro verde, gostei muito! (S 20. 3). 

Dois anos volvidos na equipa do 1.º ano curricular, integra o 2.º Ano otimizando a sua 

experiência profissional como monitora! (S 23. 1) Era auxiliar de monitora, depois 

monitora... (S 23. 2).  

Ultrapassados os critérios de antiguidade que pareciam nortear a formação de 

professores durante muitos anos, faz o Curso de especialidade expondo: felizmente, quer 

como voluntariado, quer como a sua figura, não é? A sua figura de candidato […] ou de 

autoproposto, fiz a especialidade de médico-cirúrgica. (S 21. 13) Isto, penso que também foi 

muito benéfico nesse meu desenvolvimento quer pessoal, quer profissional (S 21. 14). 

Essa experiência profissional, trazida do contexto hospitalar, enriquecida com o Curso 

de Especialização na mesma área foi, durante largos anos, desenvolvida e valorizada na 

docência. 

Entre 1988 e 1989, faz o Curso de Pedagogia aplicada ao ensino de enfermagem. As 

competências adquiridas fizeram-na entrar em variados grupos de trabalho formais e 

não formais de gestão pedagógica da escola. Como nos anuncia, foi: Presidente do 

conselho científico pedagógico (era como se denominava naquela altura), e fez parte de vários 

grupos, […] (S 24. 14) (R 24. 1). Nesta continuidade, abraça a gestão da escola, 
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argumentando que: os colegas acharam que, quando eu vim da pedagogia, que tinha grandes 

conhecimentos e competências para ficar responsável pela administração da escola (S 25. 2).  

Manteve este cargo, como nos refere, após a integração no Instituto Superior 

Politécnico: começa-se a dar toda a reestruturação e a nossa integração politécnica (no 

instituto superior politécnico) e foi quando eu fiquei no conselho diretivo. (S 25. 6) Estive no 

conselho diretivo de 2000 a 2010, em Janeiro de 2010. (S 25. 7) Integramos uma organização 

muito maior e então nós praticamente tínhamos que ir […] a todas as reuniões, se eu não fosse, 

tinha que ir um dos vice-presidentes. (S 27. 1) (R 27. 1). 

Como professora, Garroa considera que existem uma série de atributos essenciais na 

docência: […] para mim, atributos que eu considero serem fundamentais: bom senso, 

assertivo, autêntico, verdadeiro (e às vezes faz diferença) … verdadeiro, acho que… amigo, 

conselheiro, facilitador… (S 10. 1) Mas [acha] que eles nos devem considerar como um modelo 

(S 11. 2). De aulas magistrais acompanhando os modelos clássicos de formação nos 

primórdios da carreira docente, revê-se na atualidade como um facilitador do processo 

de ensino/aprendizagem (Ferry, 2003) pela maturidade já adquirida profissionalmente, 

argumentando: […] eu ofereço diferentes perspectivas, ofereço… Quer dizer, proporciono 

diferentes perspectivas (S 43. 4). 

Aborda a proximidade entre o professor e o estudante como um aspeto muito marcante 

no professor de enfermagem em relação a outros professores do ensino superior, 

sublinhando que: […] a proximidade também é muito importante. (A 13. 2) A minha forma de 

relacionamento com os alunos é muito próxima, muito próxima! (R 13. 3). Remete-nos, assim, 

para alguns indicadores do “bom professor”, do ponto de vista do estudante, centrados 

na boa relação disponibilidade, acessibilidade, compreensão e tolerância (Ventura, 

2011). 

Caracteriza a escola na atualidade, após a integração numa estrutura mais ampla, como 

uma escola que não perdeu a sua identidade, argumentando esta posição com o facto de 

esta relação de proximidade entre os alunos e os professores e a cultura organizacional em si, 

[…] se manter. (S 16. 2) (A 16. 2) e porque, como nos refere ainda: aqui há um ou dois anos 

atrás (eu agora não tenho bem a percepção porque saí do Conselho Diretivo), embora sendo 

uma escola pequenina, nós éramos a nível do Instituto Politécnico uma referência. (A 16. 4) 

Uma referência! Eles achavam que da forma que nós estávamos organizados… (R 16. 2). 
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Ainda a propósito deste reconhecimento institucional da organização que acolhe, 

Garroa sente-se lisonjeada por assumir o cargo de provedora do estudante sob eleição 

de todas as escolas! (S 36. 5) (R 36. 5). 

Aborda a competição no processo relacional com alguma humildade [refere], porque 

essencialmente eu acho que as pessoas com quem trabalhei e… muitas vezes foram bruscos 

para mim. (S 28. 5) (R 28. 3) Sobretudo alguns colegas na área do meu grupo etário, não é? 

Com a competição, agora nota-se, mas naquela altura… pronto… Mas que… Eu voltava a 

fazer tudo como fiz… (S 28. 6). Do seu discurso emergem as relações de poder simbólico 

nas dinâmicas identitárias que se estabelecem entre as identidades dominantes e 

dominadas nas relações de trabalho do grupo profissional (Sainsaulieu 1997, 2001; 

Abreu, 2001). 

Em relação às mudanças imprimidas e registadas na memória coletiva da enfermagem, 

Garroa considera que a integração da sua escola na estrutura educativa de um Instituto 

Superior Politécnico se configurou como a maior mudança operada na sua vida 

profissional. Argumenta a sua posição referindo que: […] mais alterações foram, porque 

deixámos de pensar… a nível só da escola, e como eu referi, […] o pensamento tem que ser 

mais abrangente e pensar que não somos só nós (S 37. 2) (R 37. 1). Porque, reportando-se 

concretamente tanto ao curso de bacharelato como ao curso de licenciatura, eu penso que 

encarei isto como uma evolução normal da profissão (S 39. 4). 

Refere ter feito o curso de especialidade e Pedagogia aplicado ao ensino de enfermagem 

na altura certa porque sempre que eu precisei de dar o salto, os conteúdos e o desenvolvimento 

curricular que constituía cada um dos cursos deu-me suporte para que me sentisse bem (S 39. 

7) (A 39. 1). A conclusão deste último curso justificou a entrada num programa de 

doutoramento em 2010. 

Ao perspetivar a evolução do ensino de enfermagem, utilizando uma argumentação 

natural (Demazière, Dubar, 2004), balança entre o subsistema politécnico e o 

universitário considerando que ambos possuem aspetos positivos e negativos.  

 Contudo, releva de forma argumentativa que o mais importante é: […] seja no subsistema 

politécnico, seja universitário, para mim o ponto de honra é que seja um ensino de qualidade 

(A 44. 3). Perspetivo um ensino de qualidade em que todos os atores, estudantes, docentes e 

elementos, colegas que estejam nos contextos da prática trabalham em rede com um objetivo 

comum, formar bons ou excelentes profissionais de enfermagem… (S 44. 8) (A 44. 4). Digo isto 
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pela forma como [o professor de referência] defendia o ensino de enfermagem a nível do nosso 

fórum de enfermagem e dos documentos que eram emitidos a partir dali que geralmente faziam 

eco junto do ministério (R 49.1). 

 

“Estou é apreensiva em relação ao futuro, como lhe disse… para onde é que vamos 

caminhar, mas uma coisa é estar apreensiva e outra coisa é estar em pânico…” 
(12)

 

 

Machucha: 

Linhas de pesca embaraçadas, pelo efeito  

da aguagem e do peixe que nelas fica preso 

(Arsénio, 2000) 

 

Na opção pelo curso de enfermagem, que a levaria a uma identidade profissional, 

consegue, como nos relata Machucha, vencer o truque que o meu pai fez, [em] eu ir para o 

comércio, porque não queria que eu fosse para enfermeira, já bastava a mais velha ter ido para 

medicina, eu ser enfermeira […] (S 62. 2) (R 62. 1). Destaca-se nas suas palavras alguma 

subalternidade que a profissão vivia na altura com repercussões claras na aceitação da 

família (Amendoeira, 2006; Aboot; Walles, 2005; Vieira, 2007). 

Machucha terminou o curso de enfermagem em 1964 e, no mesmo ano, ingressa no 

contexto hospitalar. Transitava da escola para o hospital com a naturalidade de quem 

naquele contexto havia desenvolvido um estágio final com êxito, pois como afirma: a 

diretora técnica da escola era a superintendente do hospital, por isso as coisas transitaram, até 

o pedir de certificado, de curso, era tudo passado! (S 2. 6). Eu acho que o meu estágio lá não 

passou despercebido a alguns elementos, nomeadamente a alguns elementos da própria escola 

(S 14. 8). Assim, trabalha catorze meses ou pouco mais de um ano num cenário de 

urgência do norte. Como sublinha, a 30 de Setembro deixei de ser aluna e a 1 de Outubro 

                                                      
12

  Cf. Figueiredo, A.; Afonso, N.; Amendoeira, J. (2012). “O Fórum do ensino de Enfermagem: Uma 

estratégia coletiva no itinerário de Japona, Garroa e Leme”. Referência - Revista Científica da 

Unidade de Investigação em Ciências da Saúde – Enfermagem n. 6, III Série, Suplemento de Atas 

do III Congresso de Investigação em Enfermagem Ibero-Americano e de países de língua oficial 

portuguesa. 
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era já profissional (S 15. 4), numa estreita e clara afinidade e ligação entre a escola e 

alguns serviços hospitalares (Amendoeira, 2006; Nunes, 2003; Vieira, 2007). 

Por convite, ingressa numa escola rival, que diz não ser sua, sentindo na época até um 

certo pouco à vontade […] e até achava que era uma traição à minha escola, mesmo assim (S 

17. 6). O sentimento de traição parece confirmar a endogamia que caracterizou durante 

largos anos a constituição social do corpo docente em enfermagem com maior 

expressão, naturalmente, nas escolas privadas (Pedro, 2011). 

Nos seus primórdios na docência remete-nos para uma ligação estreita entre o contexto 

hospitalar e a escola, ao mencionar: apaixonei-me muito por aquele trabalho, achei que 

realmente era uma escola muito mais pobre do que aquela onde eu tinha tirado o curso, havia 

coisas muito antigas. (S 19. 2) O hospital chocou-me muito, era um hospital em que os colchões 

ainda eram de serapilheira, em que os colchões estavam sujos de sangue seco e ressequido… (S 

19. 3). 

Na atualidade, revê-se na docência como uma aprendente em que: o gostar de comunicar, 

o gostar dos outros, o gostar de estar com os outros e eu tenho duas paixões muito grandes: eu 

gosto muito de ensinar, mas gosto muito de aprender e eu com esta idade… gosto muito de 

aprender, a nível de saúde e de tudo (S 26. 1) (R 26. 1). Continua a sua explanação sobre a 

docência referindo a importância que o curso de pedagogia aplicada ao ensino de 

enfermagem lhe conferiu, acrescentando ainda: Eu já me sentia professora há muito 

tempo… Esse curso deu-me muito! E acho que foi dos cursos, foi uma pena terem acabado… (S 

24. 2) (A 24. 1). Entre a contenda de ensinar e aprender, sobressai o gostar dos outros 

enquanto pessoas nos vários cenários de ação docente, valorizando a frequência do 

Curso de Ensino e Administração ministrado na EEAE, que foi determinante para a 

evolução do ensino de enfermagem em Portugal e na criação de novas formas de pensar 

enfermagem (Amendoeira, 2006). A este propósito Amendoeira refere ainda que ter-se-

á “iniciado aquilo a que muitos designam ainda hoje, por separação entre a teoria e a 

prática, quando em nossa opinião o que começou foi a existir alguma capacidade 

teórica” (2006, p. 334). 

Relata a sua entrada na carreira docente até à atualidade assinalando no percurso as 

várias áreas do saber com o maior dos encantos, profundidade, rigor e paixão 

envolvente. 
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Continua o seu percurso na escola referindo que inicia como auxiliar de monitora 

passando para monitora até chegar a monitora chefe, relembrando a carreira conjunta 

Era e havia paralelismo porque nós… Se eu deixasse na altura a carreira de ensino, eu seria 

colocada num local equivalente a… não me podiam pôr num lugar abaixo. (S 30. 1) E acontece 

que depois, quando o sindicato mudou a carreira de ensino e retirou a categoria de, auxiliar de 

monitora, passou-se a chamar enfermeira monitora, enfermeira assistente, para quem tinha 

especialidade e após concurso e enfermeira professora para quem tinha o curso complementar 

de ensino. (S 30. 2). Assinala a este propósito a importância que a reforma de 52 

imprimiu à docência, pois previa a direção de escola para uma enfermeira, tal como 

Nunes (2003) nos refere, como sendo a reforma da passagem do ensino de enfermagem 

para as mãos dos enfermeiros. 

A docência pauta toda ou quase toda a sua pertença profissional. Nesta continuidade, 

refere que antigamente a competência do professor era dar aulas, orientar estágios e avaliar, 

mais nada… (S 48. 3). 

Na atualidade, considera que o ensino […] é muito burocrático. (S 48. 1) (A 48. 1) Exige 

muito mais… Muito mais papelada, muito mais registos, muito mais… (A 48. 2). E o que é que 

acontece? Eu acho que temos muitas horas de trabalho, que faz parte do ensino, mas é extra-

ensino e menos tempo para estar com o aluno (S 49. 2) (A 49. 1). Eu conhecia os alunos todos 

pelo nome, pelo nome e pelo apelido e eu agora sei o nome de poucos alunos… (S 50. 2) (R 50. 

1). Num processo transicional continuado (Amendoeira, 2006), parece esboçar-se no 

discurso de Machucha alguns desajustes ao novo profissionalismo docente, cuja 

adaptação e aquisição de novas competências ainda não aconteceram (Mestrinho, 2008, 

2011). 

Retoma a formação referindo-se às várias atualizações que fez em diferentes áreas do 

saber como a psiquiatria e a pediatria, através de cursos de aperfeiçoamento da 

responsabilidade da direção dos hospitais e da Escola de Ensino e Administração. 

Concluiu a especialidade em 1985, após frequência do primeiro curso de especialização 

em enfermagem de Saúde infantil e pediatria, assumindo na sua sequência o cargo de 

Enfermeira assistente. Faz de forma sequencial o Curso de Pedagogia aplicada ao 

ensino de enfermagem, como se a pedagogia integrasse “[…]desde a génese desta 

profissão como o principal saber que diferencia a prestação de serviço destes 

profissionais […]”(Resende, 2010) e após o mestrado em 1995 toma posse enquanto 
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Enfermeiro Professor. Em 1997, assume o cargo de Professora Coordenadora, cargo que 

mantém até 2003, ano em que sai por aposentação. No período de 2001 a 2003, assume 

a gestão da escola. 

Inicia o trabalho de fusão de duas escolas que não chega a terminar com a sua saída em 

2003, por aposentação: Eu acho que eu era uma figura muito tímida, bastante tímida, venho 

de uma família alargada… nuclear grande, com pais bastante ditadores, à moda antiga, mas 

que nos transmitiam muitos valores… há coisas no meu pai que me marcaram de uma maneira 

muito positiva e com a minha mãe também. (S 81. 3) (R 81. 2) Simplesmente a minha mãe era 

mais austera, muito castigadora. (S 81. 4) (R 81. 3) Por isso isto talvez me desse… embora eu 

naquela altura fosse muito tímida, aparentemente muito receosa, mas eu iniciava as coisas 

quase como que como um desafio para mim (S 81. 5). 

Ingressa em 2005 num novo projeto de ensino dentro de um ISP. Caracteriza a escola 

onde desenvolve funções na atualidade, à semelhança da anterior, como uma escola 

familiar, reportando-se à relação com os vários atores do cenário atual muito rico nessa 

matéria. Eu acho que esta escola, neste aspeto (de vez em quando também há coisas menos 

boas), mas é uma escola familiar em que eu me sinto bem, daí também me faltar a coragem de 

dizer: Pára! […] Vai-te embora! (S 91. 5). Este olhar centrado nas relações internas de 

cariz familiar apela, de certa forma, ao “mundo doméstico” proposto por Boltanski e 

Thévenot (1991) numa cadeia de dependências pessoais hierárquicas, onde se conjuga 

tradição e proximidade (Joaquim, 2012). 

No que concerne à evolução do ensino, Machucha refere ter medo de ser: antiquada, eu 

vejo o nosso ensino muito mais ligado ao politécnico por ter uma vertente muito prática, muito 

prática. (S 92. 1) Eu tenho medo de isto ser uma ideia já ultrapassada… embora a gente sabe 

que os novos…é mais por uma questão de status. (S 90. 2) (A 90. 1) O ensino universitário dá 

mais status, mais categoria. (A 90. 2) Na realidade o nosso ensino tem muita prática (S 90. 3). 

A argumentação em uso para este sujeito da investigação é natural (Demazière; Dubar, 

2004), coerente com as leis do sistema vigente. 

 

Sim, uma questão de palavra! 
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Tala: 

Fio em nylon de espessura e comprimento variáveis  

que integram a “madre”, os “estrovos” onde se empatam os anzóis. 

(Arsénio, 2000) 

 

Tala, igualmente respeitando a tendência, trabalha aproximadamente 3 anos em 

contexto hospitalar, relatando: ficou enraizado em mim algum gosto… não era a docência, 

nessa altura não tinha essa expressão tão clara dentro de mim, mas era o interesse por 

colaborar de forma mais ativa na formação dos meus colegas e, portanto, desde cedo despertou 

o meu interesse e curiosidade pela área da docência (S 1. 2). 

Contudo, as opções pelo curso e por uma primeira identidade profissional não foram 

fáceis. Refere que de alguma forma pesou o facto de: […] em casa havia uma certa 

subalternização em relação ao que era a profissão de enfermagem… a profissão médica (S 13. 

5) (R 13. 1). Rapidamente para si ficou claro o potencial que a enfermagem enquanto 

profissão viria a ter, embora experimentasse, na dimensão representativa, o poder que 

algumas profissões parecem ainda exercer umas sobre as outras na sociedade de uma 

forma geral (Friedberg, 1995, Dubar e Tripier, 1998, Abbott, Wallce, 2005). 

A este propósito refere que deveria ter estado mais tempo no exercício profissional, 

reconhecendo que três anos não foram o suficiente para uma apropriação confortável 

das demandas profissionais, pois apenas vivera o choque com a realidade (D’Espiney, 

1997, 2008). Completa esta ideia referindo: […] porque o facto de ser docente e de irmos 

aos contextos, onde ocorre a aprendizagem, mas vamos numa perspectiva mais pedagógica e 

não numa perspectiva da clínica e eu precisaria de ter feito um processo de maior maturação 

na clínica. (S 2. 1) Porque é importante, às vezes, quando explicitamos determinado 

conhecimento trazer os exemplos, não é? (S 2. 2). Ainda nesta senda, refere que a evolução 

da profissão aconteceu consigo. Contudo, interroga-se sobre os contributos que deu 

enquanto docente para tal, argumentando a este propósito que: provavelmente não 

contribuí muito para este processo de autonomia, de emancipação, de afirmação, mas gosto de 

ver a profissão como está. (S 1. 7) E sinto que foi um salto qualitativo muito, muito grande (S 1. 

7) (A 1. 1). 

A sua entrada na docência acontece por convite em 1985 após […] um primeiro contacto 

muito jovem com o ser professora (S 4. 8). Embora ensinando outras coisas […] (S 4. 9). 
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Enquanto docente Tala revê-se numa perspetiva pedagógica e não tanto clínica e 

complementa esta ideia sustentando que as características dos professores […] são o 

conhecimento que devemos ter sobre os assuntos, o domínio científico, a capacidade de 

pesquisar, de ler sobre as coisas… (S 3. 2) E estamos sempre insatisfeitos com as que temos, 

portanto, vamos tendo sempre necessidade de ir procurando outras estratégias que motivem e o 

docente tem que ter características muito especiais: a capacidade de ouvir, de escutar, de ser 

sensível com aqueles estudantes que têm opiniões diferentes… (S 3. 6) Mas é sobretudo as 

características de ser humilde, de ouvir, de estar atento às suas preocupações… (S 3. 10) E isto 

são características que nós vamos construindo, não temos logo desde início, de maneira 

nenhuma, mas vamos construindo (S 3. 11). Apela, desta forma, tal como Hesbeen (2006) 

mais à erudição do docente e não tanto ao conhecimento especializado da clínica. Para o 

mesmo autor, a experiência e o profissionalismo docente referem-se ao 

acompanhamento do estudante propriamente dito e não a determinada especialidade.  

Ainda na docência, enaltece a participação dos docentes de enfermagem na lecionação 

de outros cursos, para além do de enfermagem, como um aspeto que a universidade veio 

valorizar de algum modo, o que diz ser: […] paridade científica, reconhecem-nos e, 

portanto, dá também alguma satisfação e uma autoestima boa, que é desejável também (S 6. 3) 

(A 6. 2). Reconhece que a integração na universidade, para além de outros aspetos, 

nomeadamente naquilo que tem vindo a acontecer, gradualmente é evidente, mas que já vem 

acontecendo de forma bastante consistente, que é a participação dos nossos docentes, do corpo 

docente em enfermagem e em outros cursos da universidade, e isso traz uma visibilidade 

diferente, porque às vezes o olhar sobre o ensino politécnico era de… […] alguma 

subalternização e até menoridade […] (S 6. 2). A integração na universidade veio na sua 

opinião dar outra visibilidade à escola, pelo que o balanço que faz é muito positivo quer 

para a escola, quer para a profissão, uma vez que os estudantes dizem muitas vezes que são 

formados na Universidade e, parecendo que não, o facto de serem formados por uma 

instituição universitária traz […] outro significado para a formação, para aquilo que é a 

profissão (S 5. 11) (A 5. 5). 

Caracteriza o atual contexto escolar como uma escola familiar, pese embora o facto de 

ainda estarem: fora do campus universitário e parecendo que não… e sobretudo penso que é 

menos positivo para os estudantes (S 7. 7). A entrada no campus universitário coincidirá 

com a transformação da escola em escola superior de saúde enquanto desígnio que se 

alimenta já há algum tempo. Como nos expõe: alargando a nossa área do conhecimento 

pode ser um aspeto interessante para a afirmação da área da saúde, e até porque queremos 
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protagonizar essa mudança, afirmar a área das ciências de saúde através da escola de 

enfermagem na universidade… (S 8. 4) (R 8. 1). 

Perspetiva o ensino de enfermagem em torno do trabalho de equipa exercitado nos 

bancos da escola: […] o facto de um estudante em enfermagem estudar determinadas áreas do 

conhecimento ao lado de um de medicina, ao lado de um de nutrição, ao lado de outro colega… 

(S 10. 1) […] poderia perspectivar um maior trabalho em equipa quando depois passassem 

para o campo de intervenção (S 10. 2), assinalando que a Universidade integra escolas de 

natureza universitária e uma escola de natureza politécnica (S 11. 3), Tala refere ter chegado 

a hora de se fazer um debate vivo em torno da natureza do ensino de enfermagem, 

considerando que a profissão já não se revê naquilo que são os descritores para o ensino 

Politécnico. Deste modo, Tala confirma a desatualização histórica do Decreto-Lei n.º 

353/99 assinalada, do ponto de vista jurídico, por Deodato (2006). 

No que concerne à evolução do ensino, Tala posiciona-se na exigência científica e o rigor 

que é imprimido à profissão, aquilo que são a ética dos nossos cuidados, a responsabilidade 

daquilo que assumimos, não se compadece no ensino politécnico, onde está muito relacionado 

com …. (S 28. 2) (A 28. 1) Penso que vai começar a curto prazo a deixar de fazer sentido, 

porque as profissões, não há umas que pensam e outras que fazem… (S 28. 5) (A 28. 3) As 

profissões todas pensam, todas fazem e todas refletem sobre aquilo que fazem e que pensam (S 

28. 6) (A 28. 4). Remata a sua reflexão referindo a tendência social para harmonizar o 

ensino, argumentando que: Portanto, […] Não é a discussão se é ensino universitário… É o 

ensino superior que é preciso… (S 28. 7) (A 28. 5). E penso que neste momento há que fazer 

uma… Se for no ensino universitário, há de caminhar para esse nível… (S 32. 7). 

Descreve o seu percurso muito ligado aos processos formativos, iniciando-os com a 

especialidade em Enfermagem Comunitária como um saber muito específico sobre um 

determinado conhecimento e que foi gratificante (S 13. 13) (A 13. 1). Respondendo talvez ao 

apelo da fase em que se encontrava na carreira docente em 1993, refere: […] já estava na 

docência há algum tempo, eu queria qualquer coisa mais diferente de enfermagem e foi então… 

Aí o salto foi diferente quando fiz o mestrado (S 13. 15). Possibilitando o relacionamento 

com outros grupos profissionais e porque a especialidade que possuía liga-se muito bem 

com as ciências da Educação, refere: […] eu fiquei mais rica fazendo um mestrado que não 

fosse específico, porque tive oportunidade, sobretudo porque fiz nas ciências da educação, e 

aqui já havia um interesse porque estava na docência (S 13. 17) (A 13. 4). Esta última 

formação norteou a apropriação de outros campos de intervenção na escola, sempre com 
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a certeza de que é dos campos mais difíceis de trabalhar, mas dos mais ricos […] (S 13. 20) (A 

13. 5), enaltecendo a educação como um “bem” norteador do percurso do professor 

(Resende, 2003). 

O Curso de Doutoramento surge num momento particular da minha vida pessoal e é uma 

forma de ultrapassar uma situação de crise familiar e de reorientar aquilo que eu queria fazer 

(S 17. 4), ligado igualmente às ciências da Educação. A sua matriz é claramente 

educacional e, a este propósito, refere que quebrou o que seria o trajeto normal. 

Após conclusão do curso de mestrado, ingressa na gestão pedagógica da escola e, após o 

doutoramento, regista um maior enfoque nesta área.  

Face ao seu posicionamento perante a mudança e usando como estratégia o grupo 

profissional enquanto conjunto segmentado em constante evolução, com visibilidade 

social e legitimidade política (Dubar, 2003), refere numa opção mais interventiva: 

Lembro-me de ter desfilado, acho que foi pela Avenida da Liberdade, num desfile, já não me 

recordo bem, mas junto com os alunos, para que o ensino de enfermagem fosse de nível de 

licenciatura (S 13. 9) (R 13. 2). 

Relativamente às mudanças operadas, destacamos do seu discurso o seguinte: Sobretudo 

a exigência e o rigor que é preciso imprimir àquilo que se faz. (S 25. 1) E hoje a capacidade, 

sobretudo da produção científica, é muito importante para nos afirmarmos no campo das 

diferentes profissões e isso exige muito rigor metodológico, muito domínio de conhecimentos 

que às vezes até são mais transversais e que é necessário aprofundar. (S 25. 2) A qualidade do 

ensino… Nós estamos numa escola do interior do país e é preciso garantir a qualidade do 

ensino que se faz. (S 25. 3) (A 25. 1) Para fazer mudança, temos que fazer com os outros e com 

a diferença. (S 26. 2) (R 26. 1). 

Encerra a reflexão retorquindo que se vive na atualidade uma mudança incontrolável e 

sustenta as suas ações com recurso a uma argumentação determinada (Demazière, 

Dubar, 2004) marginal ao sistema vigente. 

 

“E eu sinto que neste momento é importante a união e a coesão para que possamos 

levar à frente os desafios que são muitos… São muitos…” 
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Japona: 

Casaco grosso, com capuz, em plástico e fibra sintética  

que serve de proteção para a chuva e para o mau tempo. 

(Arsénio, 2000) 

 

Japona identifica-se como uma mulher do norte, lugar onde se desenrolou toda a sua 

formação inicial em 1979. Nesse mesmo ano inicia a sua carreira hospitalar igualmente 

no norte. 

Por amor, transfere-se para o sul do país e trabalha de forma análoga em contextos 

hospitalares até 1985, ano em que, por convite e subsequente concurso, ingressa numa 

escola pública. Volvidos seis anos de experiência profissional como Enfermeira, as 

motivações para a docência circunscrevem-se a experiências soltas de lecionação de 

pequenos blocos temáticos que surgem no âmbito da sua experiência profissional ou 

não, constituindo sempre desafios para o nosso sujeito.  

Um acidente de gravidade assinalável marcou definitivamente a sua entrada na docência 

e a docência. Ainda assim, consegue submeter-se a provas e o lugar de monitora é seu 

até aos dias de hoje, já que é um cargo que Japona mantém para além do tempo. 

Para Japona, o professor deve possuir algumas características pessoais importantes, tal 

como nos refere: Olhe… primeiro de tudo… não acreditar que temos amigos nos alunos, mas 

que temos que lutar sempre para ter amigos nos alunos. (S 17. 1) Segundo… tentarmo-nos 

situar e acreditar que não podemos ficar sempre da mesma maneira, temos que lutar por 

aprender, por saber cada vez mais, não é que seja sozinha ou… em frente… (S 17. 2). 

Iniciou o seu percurso na docência a trabalhar [na] Médico-Cirúrgica, para o 2º ano. 

Adorei a experiência. (S 19. 1). Japona valoriza muito toda a vertente instrumental que 

tanto caracteriza o ensino de enfermagem, com particular destaque para as situações em 

domínios de alternância, entre o hospital, ou os contextos reais da prática clínica, e a 

teoria lecionada maioritariamente na escola. 

Na escola, tal como nos refere: já corri tudo (S 24. 1), tudo…quis sempre experimentar tudo, 

nunca disse que não a nada, tudo, tudo (S 25. 1). 



199 

 

Um novo acidente de trabalho retira-a da cena educativa, como relata, durante um largo 

período de tempo. 

Todo o seu percurso na docência é pautado pela doença grave com cronicidade 

associada, aspeto que salienta da seguinte forma: impediu-me de fazer seja o que for. (S 36. 

1), […] impediu-me de fazer formação (S 36. 2). Este facto justifica a singularidade de 

Japona constituir ainda nos dias de hoje uma das poucas Monitoras no país. 

A partir de 1995, estabilizada a doença crónica, Japona consegue gerir o seu estar na 

docência com maior adaptação. 

Não podemos dizer que o seu projeto profissional integre o projeto de vida, mas que os 

dois se agregam e confundem. Na relação com os outros, a família é determinante 

ocupando um espaço que, por vezes, também motiva toda e qualquer opção tida a 

qualquer propósito, principalmente profissional. Assim, é uma família com doença 

crónica, é uma família que se desloca e uma família que se forma em episódios 

sequenciais. É doutoranda em educação desde 2009. 

Em relação às mudanças operadas nos anos de docência, refere preferir remeter a sua 

resposta para a atualidade: Quero falar neste…neste preciso momento, não quero falar nas 

outras mudanças todas que a Escola passou. Não interessa? (S 55. 1). Contudo, refere: 

Atualmente, eu vivo num meio diferente (S 56. 1). Há uns anos atrás, quando fechou a Escola 

velha […] quando tivemos que dar o apartamento, que era também uma parte da Escola… (S 

56. 2) Quando fiquei sem colega de gabinete…quando passámos…do Livro Verde…do Livro 

Branco para…Livro Verde…sofri um bocado. (S 56. 3). Remete-nos para as mudanças 

operadas na década de setenta parecendo serem estas as mais significativas para si. 

Contudo, mais centrada na atualidade, refere em relação ao contexto local: eu não gosto 

de estar sozinha…estar sozinha no gabinete para mim era uma doença, tirar coisas que 

tínhamos escrito as duas… (S 56. 4). Se me disser que é confortável, não é, é fria mas é a minha 

Escola, onde eu estou e é o meu gabinete e é a minha…as salas de aula, são as pessoas que 

ainda lá estão do meu tempo… por isso há lá pessoas que estão quase há tanto tempo como 

eu…ah… (S 59. 4).  

A propósito da diversidade que uma escola de saúde oferece em relação à escola 

monodisciplinar, refere: Gostei, gostei muito da experiência, e porquê? (S 66. 1) Gostei, 

porque são cursos que têm a ver com a enfermagem e com a saúde. (S 66. 2) Nós podemos dar, 
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mas mais tarde ou mais cedo estamos a pensar que podemos receber qualquer coisa, quanto 

mais não seja um obrigado. Por isso, eu comecei a perceber que … (S 66. 4). 

Questionada sobre como perspetiva o ensino de enfermagem, Japona refere considerar 

que: […] não está bem. (S 67. 1). Argumenta esta sua posição, de forma natural, sugerindo 

que: há diferenças entre politécnicos e politécnicos e entre universidades e universidades. (S 

67. 2) (A 67. 1). Acrescenta que, ao contrário do que preconiza Bolonha, parece que cada 

vez mais o ensino se descentra do aluno e refere como atividade central a participação, em 

representação do seu contexto escolar, no FEE, sob alguma suspeição, com graça, como 

se de uma marginalidade se tratasse, apelando assim, de alguma forma, a um 

movimento alternativo dos professores na produção de identidades coletivas (Lawn, 

2000).  

Na narrativa produzida por Japona as sequências argumentativas são escassas, contudo, 

revelam-se naturais (Demazière, Dubar, 2004) e em concordância com o sistema 

vigente. 

Ainda em relação à evolução do ensino e das políticas educativas promotoras de 

mudança, termina referindo: Que nos muda, que nos melhora ou piora… mas que nos centra 

…eu acho que nos obriga a centrar cada vez mais em nós. (S 67. 13). Acrescenta ainda, para 

além da centralidade do ensino nos percursos académicos dos professores, que: eu acho 

mais neste [subsistema do ensino superior], acho que há mais aproximação entre docente e 

aluno do que no universitário. (S 68. 1). 

Na relação com os outros, o domínio familiar cruza com o profissional. A par das 

mudanças de emprego e de gestão da própria formação, a família funciona também 

quase como unidade social pessoal. A família adoece, a família muda, a família forma-

se. Sempre que Japona atinge limiares de saúde aceitáveis e compatíveis com a função 

docente, retoma a atividade com garra, encanta e é com uma carga tremendamente 

afetiva que nos remete para forma identitárias coerentes com os ideais de profissão 

alicerçados ainda em contornos altruístas (Dubar e Tripier, 1998).  
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“Temos um gabinete espetacular, […] Onde se vê o mais bonito pôr-do-sol, que nem 

no estrangeiro eu já vi…com o meu marido, aonde se vê chover… mas é uma 

maravilha, […]…é um sonho”. 
(13)

 

 

Turina: 

Tipo de pesca com aparelhos de anzóis 

Largados muito próximo de terra sobre fundos rochosos. 

(Arsénio, 2000) 

 

Turina ingressa num centro hospitalar em 1979 após terminus do Curso Geral de 

Enfermagem. Seguiu a carreira hospitalar durante quinze anos, como nos refere, com 

algum detalhe, que fez: a carreira hospitalar seguindo aqueles “passinhos” todos que na 

altura a carreira assim preconizava: Enfermeira de 2.ª classe, depois equiparada a Enfermeira 

de Grau 1, depois fiz concurso para graduada com prova escrita e oral, depois fui fazer a 

especialização na cidade do Porto [1999] na pós-básica [em] reabilitação, […] depois 

concurso para especialista com prova escrita e, depois, fiz concurso para chefe que era, na 

altura, documental (S 1. 4) até assumir o cargo de Enfermeira Chefe. Considera rápida a 

sua ascensão na carreira como consequência da falta de enfermeiros que se vivia na 

altura. 

Assume a docência volvidos 15 anos de exercício profissional por convite e como um 

desafio! (A 1. 1). 

Mantém-se duplamente entre o exercício profissional, num cargo de Enfermeira Chefe, 

e a docência, na conceção de um curso de enfermagem num Instituto superior 

politécnico, num grupo de quatro pessoas todas da área hospitalar de duas unidades […] (S 

2. 5), onde refere terem começado do zero, ninguém era mais importante que ninguém, 

éramos […] quatro (S 2. 7). O curso teve início em 1995.  

                                                      
13

  Cf. Figueiredo, A.; Afonso, N.; Amendoeira, J. (2012). “O Fórum do ensino de Enfermagem: Uma 

estratégia coletiva no itinerário de Japona, Garroa e Leme”. Referência - Revista Científica da 

Unidade de Investigação em Ciências da Saúde – Enfermagem n. 6, III Série, Suplemento de Atas 

do III Congresso de Investigação em Enfermagem Ibero-Americano e de países de língua oficial 

portuguesa. 
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Para o novo desafio que se avizinhava socorreu-se de colegas do ensino, que vieram 

colaborar […] em part-time, [e] de colegas da área hospitalar que vieram colaborar […] e, 

assim, constituímos a equipa. (S 3. 4) Nós éramos o núcleo duro, digamos assim (S 3. 5). Não 

precisando o tempo desta acumulação, entendemos que tem um terminus quando refere: 

[…] queria ressalvar que fiz alguns anos em acumulação, mas como ser Chefe, de um lado, em 

que ao hospital também lhe custou imenso, pois eu estava na Direção de Enfermagem, e estar 

aqui com as exigências que, entretanto, surgiram… […] não podia estar nos dois sítios (S 7. 2). 

Vive na docência todas as transformações: primeiro, os candidatos do bacharelato, depois 

o complemento de formação, depois a licenciatura integrada, as várias e sucessivas mudanças 

a que todas as escolas tiveram que se adaptar, depois Bolonha, que foi a adaptação a 

Bolonha… (S 3. 8). A adaptação ao processo de Bolonha parece ter sido de facto a grande 

mudança: foi uma fase muito grande, muitas exigências, pelo próprio mercado de trabalho, 

pelas próprias mudanças do curso, com construção de Bolonha, com as auditorias, com as 

acreditações… (S 16. 3) Acho que estamos mesmo num país muito burocrático (A 16. 1). 

Com a conclusão do Curso de Mestrado em Bioética, passa para a categoria de 

Professora Adjunta, cargo que assumia sob equiparação. Identifica-se como a fundadora 

do curso […] atendendo ao meu percurso na instituição, entendendo que fui uma das 

fundadoras do curso e toda a minha atividade cá [na escola], eu era Professora Adjunta 

equiparada (S 8. 6). 

Na atualidade encontra-se em programa de doutoramento na mesma área, a Bioética. 

Caracteriza a escola com centralidade nas pessoas que a constituem: em primeiro lugar, 

acho que somos um grupo muito trabalhador, (S 10. 1). A escola assume uma cultura muito 

multidisciplinar (S 11. 2) pela proximidade com outros cursos e outras áreas do saber. 

Na relação com os outros, Turina releva uma mentora no contexto hospitalar que 

acreditou nela reconhecendo todo o seu potencial. Assume-se como uma menina 

protegida da família de origem, talvez pela perda do pai, referindo que tudo lhe chega 

de forma mais ou menos facilitada nos domínios socioprofissionais já que só optou pelo 

primeiro emprego. Na sua grande maioria Turina sustenta as suas opções com recurso a 

uma argumentação de padrão natural fiel ao sistema vigente (Demazière, Dubar, 2004). 
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“Olhe, enfermeira, eu acho que nós temos que definitivamente saber em que cadeira 

nos queremos sentar”.  

 

4.2 - Os Professores – Retalhos de vida entre a Diversificação e a Serenidade  

No que diz respeito ao itinerário docente e tendo igualmente por base o modelo 

carreirista de Huberman e a leitura da Figura n.º 3, encontramos nestes itinerários, 

visivelmente, dois grandes conjuntos de professores. Um primeiro constituído por 

professores com uma experiência docente entre 15 e 24 anos, que considerámos em fase 

de diversificação, e um segundo grupo com uma experiência mais vasta entre 25 e 35 

anos, que considerámos em fase de serenidade (1989, 1992). 

FIGURA N.º 3 - DISTRIBUIÇÃO DOS PROFESSORES SEGUNDO O TEMPO NA DOCÊNCIA 

 

 

Tal como se pode constatar pela análise da Figura n.º 4, Proa, Pita, Armação, Turina, 

Mestre, Leme, Alar e Palangre são oito professores que têm em comum uma 

experiência docente entre 15 e 24 anos e que considerámos em fase de diversificação 

(Huberman, 1989, 2007). A experiência anterior à docência em contexto hospitalar 

também é um fator que os une. Enquanto Armação, Turina e Palangre entram no 

contexto hospitalar na década de setenta, os restantes professores acima indicados 

entram nesse contexto na década de oitenta. Numa análise dentro de um período de 

15 a 24 

E 2 Mestre 

E 3 Leme 

E8 Alar 

E9 Palangre  

E1 Proa 

E4 Pita 

E6 Armação 

E14 Turina 

 

25 a 35 

E7 Alador 

E5 Aguagem 

E10 Garroa 

E11 Japona 

E12 Tala 

E13 Machucha 
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carreira caracterizado pelo apelo à diversidade e por um questionamento constante da 

profissão, fizemos emergir, depois de uma análise singular de cada itinerário docente 

centrada no discurso dos atores, uma análise conjunta assente em continuidades e 

ruturas individuais dos percursos. As histórias individuais seguiram, de alguma forma, a 

matriz de análise, evidenciando-se no sistema de relação o ator chave, bem como, no 

sistema de ação de cada ator, o domínio do tipo de argumentação expressa pelos sujeitos 

na narrativa. 

Em síntese, Proa, Pita, Armação, Turina, Mestre, Leme, Alar e Palangre apresentaram-

se como oito histórias/itinerários na docência em fase de diversificação (Huberman, 

1989, 1992). Deste conjunto de sujeitos, equilibrado na questão de género, destacamos 

os itinerários de Mestre e Proa por se apresentarem atípicos em relação aos demais. 

Mestre retomou o contexto Hospitalar mantendo em simultâneo a docência e Proa 

operou uma rutura total com o itinerário docente por um período de dois anos. Ambos 

experienciaram, nesse período atípico, cargos de gestão hospitalar e, por fim, 

regressaram na totalidade à função docente. Refira-se ainda que, deste conjunto de 

professores, Palangre, após reforma, ingressou em 2001num novo estabelecimento de 

ensino. 

O segundo grupo de professores, ainda segundo a análise da Figura n.º 4, constituído 

por Aguagem, Garroa, Japona, Tala, Alador e Machucha, enquanto professores com 

uma experiência docente mais larga entre 25 e 30 anos, foi por nós considerado, na 

sequência do modelo carreirista de Huberman, em fase de serenidade. Necessariamente, 

estes professores passaram pelas mesmas mudanças da política educativa nacional do 

país. Nesta janela temporal mais larga, o distanciamento afetivo propiciará uma reflexão 

sobre o percurso que quisemos fazer emergir (Huberman,1989, 2007) primeiro de forma 

individual, já que cada itinerário se nos configura único e, numa fase posterior, 

encontrando pontos de ligação e disjunção nos itinerários apresentados. 

Neste grupo, maioritariamente constituído por mulheres, todos mantêm um percurso 

linear na docência, como seria expectável, acompanhando a sua escola no processo de 

reconfiguração da rede de estabelecimentos de ensino nacional. Machucha constituiu 

uma exceção pelo facto de ingressar num novo projeto educativo após se ter reformado 

em 2005. 
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FIGURA N.º 4 - ITINERÁRIOS PROFISSIONAIS de Proa, Pita, Armação, Turina, Mestre, Leme, 

Alar, Palangre, Aguagem, Garroa, Japona, Tala, Machucha e Alador 
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5 – ITINERÁRIOS PROFISSIONAIS E CONSTRUÇÃO IDENTITÁRIA 

Enquanto detentores de pedaços de vidas de professores, começamos a escrita 

interpretativa ancorada numa matriz de análise que conduz o nosso registo para um 

olhar do todo na procura de regularidades e diferenças nestes percursos profissionais já 

apresentados, de forma isolada, na fase descritiva (Denzin; Lincoln, 2002, 2006; 

Demazière; Dubar, 2004). Recolocamos os professores no centro da investigação, desta 

vez numa análise vertical dos itinerários profissionais. 

A construção identitária é, na sua essência, um processo inacabado que, constituído pelo 

e com o autor e ator da vida profissional, toma expressão na relação do mesmo consigo 

próprio (transação biográfica) e com os outros (transação relacional) em determinado 

contexto de ação (Dubar, 2003). Ancorando a sua pertença em várias formas identitárias 

transitórias, este ator reflete a sua vida contando uma estória significativa na qual 

salienta as etapas biográficas de maior relevo para si (Demazière; Dubar, 2004; Barbier, 

2006). Estamos conscientes de que as estórias, que constituem as narrativas produzidas 

pelos nossos sujeitos do estudo, podem conduzir-nos à natureza do terreno social 

construído pelas suas experiências singulares no itinerário profissional (Goodson, 

2008). Para o mesmo autor, as “formas de conhecimento que os professores possuem 

estão substancialmente implicadas no tipo de pessoas que são e que acreditam ser” 

(Goodson, 2008, p. 23). 

Os nossos sujeitos na relação com os outros e no reconhecimento ou não 

reconhecimento dos atores apresentam o seu reportório social no lugar que ocupam 

(Demazière; Dubar, 2004). 

As transições experimentadas pelos nossos sujeitos da investigação são apresentadas 

pelos mesmos em cenários reais, como palcos de experiência e reconhecimento 

identitário. Estes cenários são um teatro onde os atores principais constroem e 

reconstroem a sua identidade profissional.  

Na procura de um itinerário tipo, numa perspetiva Weberiana, dos professores de 

enfermagem, esquematizaremos caminhos comuns e caminhos específicos, num 

primeiro tempo, para os submetermos, num segundo tempo, a comparações.  
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As similitudes entre as ordens categoriais encontradas e o tipo de argumentação dos 

sujeitos reportam-nos para formas identitárias comuns em determinado contexto 

(Demazière; Dubar, 2004). 

Como já havíamos referido anteriormente, os nossos sujeitos encetaram a experiência 

profissional no contexto hospitalar numa janela temporal variada, mas é o olhar dos 

mesmos para aquela experiência que, neste capítulo, nos leva a compreender como é 

assumida uma identidade de enfermeiro, em contexto hospitalar e, mais tarde, se opta 

por uma outra identidade deixando cair ou transportando a identidade anterior como 

herdada (Huberman, 1992; Dubar; Tripier, 1998; Dubar, 2006).  

Como adiante se revelará, estes itinerários não se nos apresentam lineares. Acontecem 

no percurso algumas ruturas, totais ou parciais, com as instituições de ensino 

assinalando, como se verá, oscilações identitárias nas suas opções em concreto.  

 

5.1 - Representação do Itinerário anterior à docência 

Estamos conscientes de que o estudo das identidades se revê na construção da 

representação que o sujeito faz da sua trajetória subjetiva (Barbier, 2006). A 

representação do itinerário que antecede a docência, para os atores do estudo, constitui-

se como a primeira categoria da dimensão “construção da identidade profissional”. 

Nesta categoria emerge a experiência hospitalar como subcategoria, na qual os serviços 

de urgência e as unidades de cuidados intensivos tomam lugar de destaque para o teatro 

das operações, com base nas etapas biográficas relevantes para os sujeitos da 

investigação. 

 

5.1.1 – A experiência em contexto hospitalar 

De novo sob o prisma de Huberman (1989, 1992), reconhecemos que são os professores 

que se encontram na fase de serenidade na docência que experienciaram num menor 

curto espaço de tempo o contexto hospitalar. Haviam escolhido aquando da opção pelo 

curso uma identidade profissional visada (Dubar, 1997, 2006): a de enfermeiro. 
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Dos seis docentes que integram aquela fase, cinco tiveram uma experiência entre 1 e 3 

anos, à exceção de Japona que integrou o contexto hospitalar durante 6 anos.  

Para Aguagem e Alador a experiência hospitalar foi tão curta que mal a expressam. 

Contudo, subentendemos no registo da sua narrativa uma enorme ligação entre a escola 

e os serviços hospitalares como que se de uma continuidade se tratasse: 

Enquanto eu estava a trabalhar no hospital, ficaria limitada àquela área, por muito que me 

especializasse, na escola, eu veria sempre a globalidade e isso para mim foi um desafio. 

Aguagem. (S 3. 8) (A 3. 1)  

Portanto, a Escola funcionou como um serviço do Hospital, foi extremamente fácil… neste 

aspeto e…foi muito bom, quer do Hospital, quer através da…da ARS. Alador. (S 9. 17)  

Após o terminus do Curso de Enfermagem, todos parecem respeitar em plena era 

hospitalocêntrica (Carapinheiro, 1998) uma lógica de mercado dominante entre a oferta 

e simultaneamente a procura (Sarmento, 2000), que reside no contexto hospitalar. 

A identidade enquanto enfermeiros aproxima-se de certa forma dos hospitais ou 

serviços de referência maioritariamente ligados à urgência ou, ainda, a serviços de 

cuidados intensivos: 

Eu acabei o curso, trabalhei em contexto hospitalar cerca de 3 anos e depois, como sempre, 

ficou enraizado em mim algum gosto… não era a docência, nessa altura não tinha essa 

expressão tão clara dentro de mim, mas era o interesse por colaborar de forma mais ativa na 

formação dos meus colegas e, portanto, desde cedo despertou o meu interesse e curiosidade 

pela área da docência. Tala (S 1. 2) 

Um estágio… mas como funcionárias do [hospital] … e vamos trabalhar para a urgência do 

hospital […], que era a única urgência da cidade. Machucha (S 8. 2). Também não havia mais 

nenhum hospital de referência, era único… [a cidade] não tinha hospital geral… o existente era 

um hospital ligado à tuberculose pulmonar… Machucha (S 8. 1)  

Cheguei cá, comecei a trabalhar no Hospital […]… na urgência e depois fui trabalhar para o 

serviço de Medicina, pouco tempo, porque tive um acidente de trabalho que me paralisou… 

[…] Japona (S 3. 9) 

Era uma unidade de cuidados intensivos polivalente, sem médico permanente, tinha uma 

enfermeira chefe que tinha vindo de Lisboa, da parte da cardiologia, e do intensivismo, foi… 

Garroa (S 5. 3).  
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De igual forma, e segundo Huberman (1989, 1992), os oito sujeitos que integram a fase 

de diversificação reveem-se naquela forma de identidade ligada aos contextos 

hospitalares numa primeira linha e, numa segunda, a lugares de alguma diferenciação 

especializada. 

Turina, Armação, Palangre e Pita experimentaram o contexto hospitalar numa larga 

janela temporal entre 10 e 16 anos. Neste período profissional, experimentaram, 

naturalmente, alguma consolidação das competências de enfermeiro na prestação de 

cuidados (Huberman, 1992): 

Fiz carreira hospitalar seguindo aqueles “passinhos” todos que na altura a carreira assim 

preconizava: Enfermeira de 2.ª classe, depois equiparada a Enfermeira de Grau 1, depois fiz 

concurso para graduada com prova escrita e oral, depois fui fazer a especialização na cidade 

do Porto na pós básica e na reabilitação e fiz depois concurso para especialista com prova 

escrita e, depois, fiz concurso para chefe que era, na altura, documental Turina (S 1. 4).  

Durante esta janela temporal mais larga, alguns dos sujeitos especializaram-se: dois em 

Médico-cirúrgica, um em Enfermagem de Reabilitação e outro em Saúde Pública. 

Igualmente emerge dos seus discursos a experiência em serviços de topo com alguma 

visibilidade social: 

Fui bolseira do Hospital de Alcoitão e depois quando acabei o curso, vim para Lisboa para o 

Serviço de Cuidados Intensivos do Hospital […], que tinha em comum os Cuidados Intensivos e 

a Nefrologia. Armação (S 2. 1) 

Entretanto, neste período, (1978/1979), fiz o Curso de Especialização em Enfermagem de 

Reabilitação, no Alcoitão, sem bolsa, conciliei o exercício da enfermagem com a realização do 

Curso. (S 1. 10) Os enfermeiros de reabilitação estavam distribuídos por unidades 

consideradas prioritárias: Neurotraumatologia, Neurocirurgia, Neurologia, 

Ortotraumatologia, Pneumologia. Palangre (S 1. 16).  

Pita experienciou dois contextos hospitalares e refere: Então quando eu saí, saímos 7 da 

Unidade de Cuidados Intensivos. (S 44. 2) Sim, […] portanto, eu fui Especialista em 1990, 

terminei a Especialidade em 1990 e fui para o Ensino em… (S 3. 1)  

Dos restantes, quatro sujeitos que encerram os constituintes da fase de diversificação, 

Leme, Mestre, Alar e Proa, experimentaram igualmente o contexto hospitalar como 

antecâmara para a docência numa janela temporal menor, entre 4 e 7 anos. Da mesma 
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forma, estes sujeitos também se reveem em contextos hospitalares variados e, neles, 

em lugares de diferenciação profissional: 

Tive um período ainda em prestação de cuidados em contextos diversos. Leme (S 2.2).  

O primeiro grande marco é a opção entre a carreira hospitalar e pensar, na altura ir para a 

escola. (S 4. 1) […] 

Porque, ao terminar a especialização que fiz quando tinha cinco para seis anos de tempo 

profissional/exercício profissional, tive convite para ficar, na altura, na Escola Pós-básica de 

Lisboa onde fiz a especialização em Enfermagem Médico-cirúrgica. (S 9. 16) Sempre tive esta 

preocupação de me manter insatisfeito em relação àquilo que gostaria de saber e, portanto, 

trabalhei durante seis anos na área da prestação de cuidados… a opção por esta escola foi 

uma opção de afetividade, digamos assim. Alar (S 9. 17) (A 9. 2) 

Recordo-me perfeitamente que depois de ter várias experiências…eu passei por serviços de 

medicina, de ortopedia, serviços de neurotraumatologia, serviços de cuidados intensivos e foi 

nestes cuidados intensivos que, provavelmente, eu fiquei mais sensível dado a necessidade de 

potencializar a Enfermagem. Mestre (S 2. 1)  

Em síntese, podemos referir que a identidade positiva (Barbier, 2006) enquanto 

enfermeiro foi-se consolidando, após conclusão do curso de enfermagem, em contextos 

hospitalares e em serviços diferenciados, como se representa na Figura n.º 5. Dentro 

destes contextos, a experiência variada e especializada, nos sujeitos com mais tempo no 

exercício profissional como enfermeiros, teve lugar em domínios de alta diferenciação, 

como são os serviços de urgência e de cuidados intensivos. Como seria expectável, os 

sujeitos com mais tempo de experiência hospitalar especializaram-se naquele contexto 

na sua maioria em Enfermagem médico-cirúrgica. A experiência na prestação de 

cuidados que antecede a docência constituiu claramente um fator que influenciou os 

docentes na atualidade (Pedro, 2011). 
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FIGURA N.º 5 -REPRESENTAÇÃO DO ITINERÁRIO ANTERIOR À DOCÊNCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 - Representação do Itinerário docente 

O presente subcapítulo é referente aos modos como se reveem na docência os 

professores de enfermagem em dedicação exclusiva, cuja representação “exprime a 

relação do sujeito com um objeto, relação que envolve uma atividade de construção” 

(Vala, 1993, p.357) neste caso referente ao seu itinerário. A forma como contam a sua 

história na docência, desde a opção pela mesma, após convite formulado, como se 

detalha no presente capítulo, até aos marcos mais importantes que pautam o seu 

percurso docente no ou nos estabelecimentos de ensino, constituem-se relevantes para a 

identidade docente que se vai construindo com outros em contextos díspares dos 

iniciáticos enquanto enfermeiros. Neste subcapítulo, continuaremos a destacar etapas 

biográficas significativas, tentando identificar qual a lógica subjacente às mesmas para 

cada um dos docentes na descrição do seu percurso. Tal como nos refere Barbier 

(2006a), as representações atributivas 
(14)

 expressam a continuidade dos sujeitos através 

das suas atividades e ações. 

 

                                                      
14  Cf. Barbier (2006a). As identidades são construções e essas construções são representacionais. As 

representações identitárias cobrem o vasto campo das representações na literatura francófona e na 

literatura angloxaxónica. Para a referida autora, para as questões da identidade importa sobretudo a 

representação que o próprio tem da sua trajetória, da sua atividade, na apresentação das experiências 

do seu itinerário. 
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5.2.1 – A opção pela docência 

Numa primeira análise, todos os sujeitos optaram por ser enfermeiros, numa primeira 

linha com a escolha do curso de enfermagem e, numa segunda, com a concretização 

daquela identidade na prestação de cuidados em contextos hospitalares vários, como se 

apresentou no subcapítulo anterior. A opção pela docência constrói-se em torno de um 

convite para a maioria dos sujeitos da investigação: Por convite, sabe como era nas escolas 

privadas. Aguagem (S 2. 1)  

Apenas um dos sujeitos rompe a regularidade encontrada da entrada na docência por 

convite e propõe-se à escola para a função por sua livre iniciativa: E nesse sentido, pensei 

que como tinha também um gosto particular pelo contacto com as pessoas em termos de 

formação, já anteriormente ao curso… então decidi fazer este desafio à própria escola. Mestre 

(S 2. 7). 

Refira-se que nove dos nossos sujeitos (Armação, Alar, Mestre, Proa, Pita, Tala, 

Aguagem, Alador e Garroa) regressaram à escola de formação mantendo, de certa 

forma, o que alguns sujeitos referem de endogamia: […] esta Escola também tem outra 

característica importante… como muitas escolas, que é aquilo que agora se diz que é a 

Endogamia. (S 6. 22) Esta Escola fez Escola porque a maioria dos professores desta Escola são 

ex-alunos desta Escola, portanto, estes valores antigos ainda se vão… (S 6. 23.) Portanto, fui 

capaz de dar aulas… Neste momento, fui professor de muitos professores desta escola de 

Médico-cirúrgica, adorava e sabia de duas áreas, Enfermagem de Cardiologia e Enfermagem 

de Urologia, por motivos do curso e da… e da experiência, neste momento não sei nada disso. 

Alador (S 14. 4). 

Para alguns sujeitos parece que se optou pela docência deixando cair uma outra opção 

tomada anteriormente, a de enfermeiro (Huberman, 1989, 1992): Eu nunca tinha posto 

essa hipótese, mas pensei: porque não? Lá fui. Aguagem (S 2. 10) (A 2. 1)  

À época hesitei bastante porque estava ainda no início da carreira, embora eu já tivesse tido 

uma experiência como docente. (S 4. 2) Portanto, ficou assim sempre imbuído isso e depois foi 

um convite formal de uma Professora que eu estimo muito e que me convidou um dia e eu fiquei 

angustiada com a perspetiva de ser professora [risos]. Tala (S 4. 9)  
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Para as escolas públicas, um concurso público oficializava o convite proposto: “E olhe, 

prepare-se…prepare-se que nós este ano vamos abrir concurso para a Escola e para Monitor”. 

[…] Japona (S 9. 8).  

Logo que termino este Curso o Diretor da Escola S.S. […] volta a insistir comigo para integrar 

o corpo docente propondo-se abrir concurso para Enfermeiro Assistente. Palangre (S 4. 2). 

Na maioria dos sujeitos do estudo, a opção para a docência decorre na sequência de 

algum reconhecimento pela pessoa do estudante, aquando do curso de enfermagem 

Eu acho que o meu estágio lá não passou despercebido a alguns elementos, nomeadamente a 

alguns elementos da própria escola. Machucha (S 14. 8).  

Para quatro sujeitos, dos oito em fase da diversificação, o indicador com maior 

expressão que antecede o convite à docência prende-se com o reconhecimento da 

pessoa enquanto enfermeiro na colaboração esporádica ou continuada em experiências 

de lecionação e/ou orientação de estudantes em estágio: Porque… […] enquanto estava, 

quando era enfermeira, na Medicina… convidaram-me para dar umas aulas de Neonatologia. 

Japona (S 5. 1)  

A escola, normalmente, recrutava alguns colaboradores eventuais quer para acompanhar os 

alunos em estágio, quer para eventualmente dar aqui algum apoio. Eu já colaborava. Já 

colaborava. Leme (S 12.6.) 

Com muito menor expressão existem, ainda que de forma residual, os fatores de ordem 

pessoal e familiar para se concretizar a opção pelo convite formal ou informal: 

Entretanto, ah, depois casei, engravidei e nasceu o meu primeiro filho, o […], que nasceu há 30 

anos, faz agora em Setembro 31 anos, e que foi um dos motivos, também, que me levou a vir 

para a escola. (S 5. 6) Foi, porquê? Os turnos da manhã e da tarde, tudo bem. (S 5. 7) As noites 

às vezes custavam muito a fazer. Garroa (S 5. 8).  

Em síntese, podemos referir que um convite antecede a entrada na docência mantendo 

alguma “endogamia”. Isto é, são formulados convites aos antigos alunos da escola, 

mantendo assim algum perfil identitário herdado já nos processos de socialização 

secundária (Dubar, 1997) aquando do curso de enfermagem. Também Pedro (2011) 

refere no seu estudo que os motivos para a entrada para a docência dos professores de 

enfermagem são marcados pelo convite.  

Na génese do convite parece residir o reconhecimento pela pessoa do estudante com 

maior corpo, quer nas justificações dos sujeitos em fase de serenidade, quer nas 
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justificações dos sujeitos em fase de diversificação na docência. A existência de uma 

carreira única e de serviços de grande dominação da escola pode ter potenciado este 

fator.  

Já o reconhecimento da pessoa enquanto enfermeiro é mais expressivo nas 

justificações dos sujeitos em fase de diversificação na docência. Estes últimos docentes 

vivenciaram um modo de lecionação contíguo com os serviços numa aproximação 

tantas vezes falada e tão poucas vezes conseguida (Nunes, 2007). As competências de 

bom enfermeiro como que são sobreponíveis às do bom professor. De referir ainda que 

três dos sujeitos que se reveem neste quadro especializaram-se no itinerário anterior à 

docência. 

 

5.2.2 – Itinerário docente 

Estamos conscientes que as dinâmicas identitárias estabelecem-se na articulação de duas 

transações, uma biográfica e outra relacional, na tradução de um universo de crenças 

com representação em mundos socioprofissionais vividos (Dubar; Tripier, 1998; 

Demazière; Dubar, 2004). Nestes processos compreendem-se as lógicas subjacentes à 

ação protagonizadas pelos nossos sujeitos. Assim, pretende-se fazer emergir, de forma 

subjetiva, como é que os sujeitos da investigação representam o seu itinerário docente. 

O cruzamento da lógica subjacente às etapas biográficas referidas pelos sujeitos, na 

representação do seu itinerário docente, com as preferências tidas pelos mesmos na 

opção pela docência, conduz o desenho deste subcapítulo que se sintetiza, em quadro, 

no Anexo XI. Refira-se que, ainda que de forma residual na narrativa dos sujeitos 

estejam expressas outras etapas/sequências biográficas, destacamos naquele quadro em 

anexo a dominância das mesmas, procuramos encontrar similitudes e divergências e, 

nestas últimas, destacar itinerários atípicos.  

Na representação que os atores do estudo têm do seu itinerário docente - categoria 

principal “representação do itinerário docente” - emergem três subcategorias: a 

formação formal/academização, as áreas curriculares de saber disciplinar e a 

progressão na carreira.  
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Destacam-se com maior relevância as etapas biográficas referentes à formação formal. 

Esta lógica subjacente da formação formal surge com maior relevo nos professores em 

fase de diversificação que possuem o Doutoramento na área científica de enfermagem, 

como se pode verificar nas preferências de Proa, Mestre, Alar e Leme. Para Tala, 

Aguagem e Armação também são igualmente as etapas biográficas ligadas à formação 

formal que surgem com maior relevo, ainda que em áreas do saber afins.  

Aguagem justifica a sua opção pelo facto de ainda não existir Curso de Doutoramento 

na área científica de enfermagem, o que só veio a acontecer em 2001 no Instituto Abel 

Salazar no Porto, tal como nos refere: Em 1997, iniciei o curso doutoral em Filosofia, na 

especialidade de filosofia contemporânea. (S 6. 2) 

Já para Tala e Armação a opção por outras áreas foi muito consciente e funcionou como 

estratégia para chegar ao conhecimento da enfermagem. Assim, Tala refere que: […] 

sempre quis fazer uma coisa que não fosse em enfermagem, no sentido de ter o conhecimento 

em enfermagem, e ter outra perspetiva. (S 22. 2) e Armação justifica a sua opção por outras 

áreas pelo facto de dar […] uma maneira diferente de ver as coisas e uma bagagem diferente 

para explicar algumas coisas. (S 28. 2).  

É curioso verificar que os professores que pautam o seu percurso docente com 

centralidade na formação formal optaram pela docência, após convite da instituição 

escolar, com base no reconhecimento da pessoa enquanto estudante, aspeto que se 

verifica em seis dos nossos sujeitos do estudo. 

Existe, contudo, um sujeito que entra na docência por convite pelo reconhecimento da 

pessoa enquanto enfermeiro, que pauta as suas etapas significativas na docência pela 

formação formal. Ainda assim, Leme tinha fama no hospital de ser dos únicos enfermeiros 

que frequentava a biblioteca. Gostava de fazer assim as coisas. (S 12.12). Com efeito, o seu 

discurso remete-nos igualmente para patamares ligados ao saber e à evolução do 

conhecimento científico em enfermagem. 

Esta dominação da formação formal ligada às políticas educativas assenta no facto de os 

enfermeiros e particularmente os professores de enfermagem constituírem a classe que, 

nas últimas décadas, mais tem investido na formação formal. Este fenómeno 

considerado como uma estratégia clara de fechamento social operado pela profissão 

(Carapinheiro, 1998; Rodrigues, 2002; Carvalho, 2010) foi reconhecido pela Ordem dos 
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Enfermeiros em 2011 e estudado igualmente por autores como Mestrinho (2011) e 

Pedro (2011). Para Formosinho (2009), ainda que em relação a outra classe de 

professores, a este fenómeno de investimento na formação ancora-se o conceito de 

academização da formação, ao qual associa alguns riscos. Com efeito, a academização 

enquanto processo de construção de uma lógica predominantemente académica numa 

instituição de formação pode corresponder a um fechamento, passível de alguma 

conflitualidade, com o afastamento de uma lógica mais profissionalizante (Formosinho, 

2009). 

A este propósito, destacamos as palavras de Leme ao referir que: existe aqui alguma zona 

de conflito neste desenvolvimento e que é necessário estarmos atentos. (S 29.13) Ganhará muito 

ainda e eu aí acho que vai haver grandes desenvolvimentos e Portugal é paradigmático sobre 

esse ponto de vista se a investigação se continuar a desenvolver ao ritmo que se tem 

desenvolvido. (S 29.14) 

Já Alar refere em relação à formação que o ensino como que alavancou a prática, criando 

até com isso as dicotomias e todos os dissensos que nós sabemos que criou, mas foi o ensino. (A 

14. 2) O que move a enfermagem deixou de ser a educação em enfermagem para passar a ser a 

profissão, a ação. (A 14. 3).  

Alador completa a ideia referindo que está […] cada vez mais académico e menos clínico. 

(S 14. 7) […] Apesar de eu achar que a clínica faz falta e procuro ligar-me à clínica, mas não é 

suficiente e cada vez menos nos ligamos à clínica porque somos pressionados para… para não 

acontecer isso, mas nunca perdi o contacto com a clínica nas áreas que me interessam, 

nomeadamente da Psiquiatria. (S 15. 1) Nos últimos 3-4 anos em que isto tem acalmado… 

temos notado um regresso da importância da clínica [risos] em detrimento da academia, 

portanto, isto é um fluxo e um refluxo… (S 21. 13). Neste momento existe a febre académica de 

(risos) quase que só de graus académicos, porque somos pressionados para isso e isso causa 

algumas perturbações ao nível da relações docentes-docentes. (R6. 4) (A 6. 2)  

Aguagem reforça a disponibilidade da instituição escolar quando refere: Absolutamente! 

E outra coisa que esta Escola tem e que é de realçar é a forma como permite que os docentes 

adquiram graus académicos. (S 28. 1). 

Se, por um lado, o processo de academização (Formosinho, 2009) é motor de 

crescimento e sedimentação do conhecimento em Enfermagem por via da investigação 

nas palavras de Alar e Aguagem, por outro, ele parece aumentar o distanciamento com a 

clínica nas palavras de Alador. Também Nunes (2007, 2010) aborda a aproximação 
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entre a teoria e a prática como uma problemática sobejamente falada e tão poucas vezes 

conseguida na realidade. 

Existe ainda um conjunto de cinco sujeitos que pautam a centralidade das suas etapas 

biográficas na docência por áreas curriculares dos cursos com correspondência a áreas 

disciplinares com alguma especificidade e enfoque na Profissionalidade da enfermagem. 

Alguns sujeitos descrevem a sua entrada na docência, qual estudante de enfermagem, 

pelo primeiro ano do curso até se chegar a anos letivos com maior coeficiente de 

dificuldade e profundidade. Dos cinco atores do estudo que respeitam esta dominação, 

três integram a docência por convite com centralidade no reconhecimento da pessoa 

enquanto enfermeiro. Estas similitudes espelham, de certa forma, os modelos clássicos 

de formação espartilhados (Santos, 1999) por áreas muito concretas do saber 

sobreponíveis ao modelo biomédico, que tem representação nos contextos reais de 

saúde, como um paradigma igualmente organizacional dos contextos reais da prática. 

Machucha e Alador são dois professores cuja lógica subjacente às etapas biográficas 

que marcam o itinerário docente é a progressão na carreira. Pode justificar esta 

centralidade o facto de a escola pública, enquanto lugar de ação docente, e a serenidade 

na docência, conferida pelos largos anos na profissão docente, levarem a que, para além 

da formação, seja o concurso público que efetiva e anima a progressão na carreira. 

Ambos vivenciaram muito de perto uma carreira única, em que o hospital e a escola 

eram contextos contíguos a um exercício que parece nunca se ter afastado daquele 

cenário. 

Maioritariamente, os sujeitos, uma vez encetado o itinerário docente, mantêm-no de 

forma linear até à atualidade.  

Existem, contudo, dois sujeitos que fazem uma rutura com este itinerário tornando-o 

atípico. Proa havia experimentado o exercício profissional em contexto hospitalar 

durante 4 anos quando ingressa na docência. Volvidos 9 anos naquele itinerário, Proa 

retorna de novo a uma instituição hospitalar durante um período de dois anos e, tal 

como nos refere: Eu volto e abraço um projeto de enfermagem, mais relacionado com a 

gestão de uma organização (S 7. 1). Depois desta experiência regressa à docência desta 

vez para ingressar num novo projeto de educação em Enfermagem.  
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Na mesma linha, Mestre assinala uma rutura parcelar do seu itinerário docente com uma 

simultaneidade de papéis entre a docência e a Chefia de uma Organização Hospitalar. 

Nesta continuidade, destacamos da narrativa: Ah e tive outra experiência! Foi em 2003 em 

que tive ao mesmo tempo aqui na escola e como diretor do Hospital […] (S 13. 6). Foi uma 

experiência muito interessante que eu abracei com gosto porque era voltar à prática. (S 13. 7) 

Estar na prática… eu gosto muito da prática dos cuidados. (S 13. 8).  

Em síntese, podemos referir que na representação dos sujeitos perante o seu itinerário 

docente, as etapas biográficas que emergem com maior expressão na descrição daqueles 

itinerários são as referentes à formação formal/academização. A evolução que se tem 

feito sentir nas políticas sociais e educativas nas últimas décadas, e com grande relevo a 

partir dos anos 80, levou a um fenómeno de academização (Formosinho, 2009) também 

dos professores de enfermagem. De cursos médios à margem do sistema educativo 

nacional, os professores passaram a teorizar e aprofundar o conhecimento na disciplina 

de enfermagem e noutras áreas do conhecimento quer a nível do segundo, quer a nível 

do terceiro ciclo de estudos. 

Já as etapas biográficas com centralidade em áreas curriculares pautam também o 

itinerário de alguns sujeitos, ainda que com menor expressão. Parece haver uma ligação 

entre estes últimos e os professores que integram a docência por convite sob o 

reconhecimento dos mesmos enquanto enfermeiros em contexto hospitalar. Aquelas 

áreas curriculares parecem surgir em paralelo com áreas de especialidade que norteiam 

os percursos na docência entre anos e semestres curriculares, à semelhança ou em 

paralelismo com o que acontece nos contextos reais da prática clínica com as áreas de 

especialidades clínicas. Com efeito, esta constatação remete-nos para o que Lopes 

designou de perfil identitário inscrito “no domínio da dependência técnica e social da 

profissão médica […]” (2001, p. 185). 

Por último e de forma residual, surgem os percursos cujas etapas biográficas com maior 

relevo para os sujeitos são as de progressão na carreira. Encontramos algumas 

similitudes nestes sujeitos, como o facto de serem professores com longa experiência na 

docência (fase de serenidade) e que viveram um largo período de carreira única, bem 

como o facto de ambos possuírem o Curso de Ensino e Administração para professores 

de enfermagem. 
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Refira-se, por fim, a existência de dois itinerários docentes atípicos. As irregularidades 

destes discursos centram-se numa rutura total, num caso, e parcelar noutro, em que os 

sujeitos retomam a prática clínica com cargos de gestão hospitalar, para numa fase 

posterior regressarem, de novo, à docência. 

 

5.3 – Conceções de Professor de Enfermagem 

Estamos perante um grupo de professores cuja vinculação à instituição e natureza do 

ensino são semelhantes, como já se referiu em capítulos anteriores. Contudo, reina no 

seio da narrativa dos nossos sujeitos uma heterogeneidade marcada pelas diferenças de 

tempo na docência, formação académica, área de especialidade, contexto de ação 

docente, etc.. Assim, no presente capítulo, pretendemos fazer emergir do discurso dos 

atores as conceções que defendem do professor, com base na sua trajetória e na 

construção e reconstrução das representações do professor de enfermagem na 

atualidade, que nos permitam aceder a uma identidade profissional enquanto conceito 

instável (Dubar, 1997; Dubar; Tripier, 1998; Dubar, 2006). 

Tal como Formosinho (2009), estamos conscientes de que, para além da 

heterogeneidade que marca o corpo docente, existe uma relação complexa entre a 

formação e a ação mediada pelos contextos vivenciados pelos professores. Assim, o 

cruzamento das subcategorias emergentes dos dados referentes à categoria principal 

conceções do professor de enfermagem na atualidade com os contextos de ação 

educativa dos mesmos atores conduz o registo desta seção sintetizada em Anexo XII.  

No discurso dos nossos atores emergem diferentes perspetivas de ser professor “pela 

maneira como os professores se representam a si mesmos” (Goodson, 2008, p. 52) nos 

relatos reflexivos da sua vida profissional. Importa relembrar que, para Amendoeira, o 

professor de enfermagem “é alguém que se responsabiliza, tal como antigamente, pela 

formação teórica no que respeita à enfermagem e alguns conteúdos complementares à 

disciplina nuclear, mantendo a responsabilidade da coordenação de todas as outras 

áreas disciplinares complementares à enfermagem, na formação teórica”. O mesmo 

autor considera ainda que, no que diz respeito à formação clínica, dada a delimitação de 

funções do professor de enfermagem, este “tem-se direcionado mais para o 

desenvolvimento do conhecimento abstrato, questionando-se numa certa época a quem 
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caberia a responsabilidade da orientação dos estudantes em ensino clínico” (2008, p. 

340). 

Para a categoria conceções do professor de enfermagem na atualidade, encontramos três 

subcategorias: o saber disciplinar construído, a didática dos modos de ensinar e a 

dualidade identitária entre enfermeiro e professor. 

 

5.3.1 – Identidade estruturada num saber disciplinar construído 

A subcategoria que surge com maior dominância é a subcategoria do saber disciplinar, 

que emerge em seis professores: três integrados em ISP e três que desenvolvem a ação 

docente em contextos universitários. Esta subcategoria, que integra o domínio das 

funções docentes ao nível da investigação previstas na lei vigente, expressa-se em 

vários indicadores. Assim, para Alador e Proa a atualização do saber é um indicador 

determinante. Para Alador: […] não é ser só cientista, ser um grande profissional, estar 

atualizado, portanto, faz falta o resto. (S 4. 3). Já nas palavras de Proa podemos destacar: 

[…] um perfil que tem que conjugar, do meu ponto de vista, um desejo imenso de saber o que o 

leva a uma atualização permanente de conhecimento e procura e busca do que há de novo. (S 

2. 2), bem como as metodologias de ensino inovadoras das quais, segundo o mesmo 

sujeito, […] A PBL no 1.ª e 2.º Anos é um dos exemplos e …(S 9. 4)  (A 9. 4)  Problem based 

learning -  é uma metodologia de ensino/aprendizagem em que nós não damos… e que agora 

veio a revelar-se muito pertinente com a adaptação do processo de Bolonha. (S 9. 5)   

A tomada de consciência de um conhecimento próprio é evocada por Alar: Mas, por 

outro lado, penso que […] a disciplina de enfermagem enquanto disciplina de conhecimento, 

enquanto saber verdadeiramente sistematizado, está ainda numa situação de emergência e de 

quase erupção e a minha preocupação tem muito a ver com isto. (S 6. 1). O domínio deste 

conhecimento é reforçado por Tala: […] o conhecimento que devemos ter sobre os assuntos, 

o domínio científico, a capacidade de pesquisar, de ler sobre as coisas… (S 3. 2) Aguagem 

complementa a ideia do saber sublinhando que se trata de um saber construído porque, 

tal como nos diz: o saber que transmitimos é aquele que construímos e que construímos na 

realidade, ou seja, sempre enraizado numa prática diária, o que significa que as atividades de 

extensão comunitária têm que dar suporte à investigação e, por isso, esta minha preocupação 

de ter sempre projetos em curso que suportem a investigação e permitam fazer ensino. (S 23. 5) 

Neste saber que envereda pelo caminho da investigação, que ainda carece de 
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crescimento e consolidação, é expresso, com veemência, por Leme que: Há uma 

componente que ainda não foi muito falada que é a componente da investigação, mas a partir 

do momento em que fiz o doutoramento, a componente da investigação está de um modo muito 

forte. (S 21.4) 

Tal como nos refere Mestrinho, “é reconhecida uma mudança na ação dos professores 

de enfermagem que exige requisitos de uma cultura de investigação na prática da 

docência, não devendo haver uma separação entre a produção (função de investigação) 

e de transmissão do conhecimento (função de ensino), mas sim uma articulação entre 

as duas dimensões” (2011, p. 296). Para além deste aspeto, que nos remete para um 

paradigma construtivista do ensino previsto no processo de Bolonha, um dos nossos 

atores recorre a metodologias de ensino igualmente inovadoras.  

Encontramos, contudo, na literatura, referências ao afastamento entre a teoria e a prática 

clínica. Desde logo, é salientado o processo de academização do professores, tidos 

como teóricos (Pedro, 2011) e, para além disso, as sucessivas aproximações tantas vezes 

previstas e tão poucas vezes conseguidas entre estes dois contextos de aprendizagem 

(Amendoeira, 2006; Nunes, 2003, 2007). Parece claro para este conjunto de professores, 

que se reveem numa identidade estruturada num saber disciplinar próprio construído, 

que a investigação é o caminho (Carper, 1998; Meleis, 2010). 

 

5.3.2 – Identidade estruturada na didática dos modos de ensinar Enfermagem 

Tal como a primeira subcategoria, a segunda, referente à didática dos modos de 

ensinar, também decorre e integra o domínio das funções do professor. 

Nesta subcategoria, entre a componente teórica e a componente prática do curso, os 

nossos sujeitos veem-se em modelos de formação clássicos alicerçados numa 

componente transmissiva de informação. Assim, apelam ao professor detentor de um 

espaço, sala de aula ou laboratório, que se constituiu como um transmissor de saber que 

muitas vezes é visto como um “modelo”.  

Ilustramos estas constatações com as palavras de Garroa, Machucha e Japona:  

Eu acho que acima de tudo, com o professor, os alunos devem sentir que têm em nós (e isso 

aconteceu, aconteceu felizmente comigo)… que nós somos para eles uma referência, em termos 
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de investimento que nós fazemos pela nossa profissão, não descurando a nossa vida pessoal. (S 

10. 2) (A 10. 1)Mas acho que eles nos devem considerar como um modelo. Garroa (S 11. 2)  

Por isso, eu gosto imenso de saber e gosto imenso de transmitir. Machucha (S 26. 7)  

Adorava dar aulas também ao 1º ano, as provas…eu sempre fui muito rigorosa com…com as 

técnicas. (S 21. 3) Se existem livros de técnicas, para alguma coisa eles são. Japona (S 21. 4). 

Esta posição destes sujeitos contraria, de certa forma, os modelos construtivistas que 

sustentam o paradigma de Bolonha (Mestrinho, 2011). Esta visão muito centrada na 

figura do professor não coloca de parte as características deste ator enquanto pessoa. 

Palangre e Pita reveem-se igualmente em formatos mais clássicos de formação formal. 

Para Pita, é importante salientar que: fomos os primeiros a fazer adequação a Bolonha. (S 

17. 13. Contudo, no que diz respeito à ação docente no desenvolvimento das suas 

práticas letivas, de certa forma entra em contradição ao referir que: Eu preparei a raiz das 

primeiras aulas de Saúde Infantil, tive que ser eu a lecionar as aulas de Saúde Infantil em 

setembro, preparei-as nas férias da Páscoa […] isto sempre conciliar o prazer com o trabalho. 

(S 16. 10) Lá ia com a Wong (Fundamentos de Enfermagem Pediátrica), que é um livro 

pequeníssimo […] (S 16. 11) 

Palangre, de igual modo, centra o seu discurso colado a formatos mais clássicos. Tal 

como nos refere: Procuro sempre utilizar documentação científica adequada à nossa 

realidade. (S 38. 3) Em muitas situações os docentes que lecionam conteúdos teóricos, também 

realizam supervisão ou orientação de estágios. (S 16. 3) O coordenador dos estágios tem a 

responsabilidade da planificação da distribuição dos alunos por estágio, da seleção dos 

orientadores e supervisores da orientação e organização das fichas de avaliação, que são 

analisadas e reestruturadas anualmente. (S 12. 3)  

Também nesta continuidade, para Alador, existe um conjunto de competências ligadas à 

relação pedagógica entre o professor e o estudante: […] Quando a gente vimos para o 

ensino, a nossa profissão primeira é de docente. (S 4. 4) Na maior parte dos casos, é aquilo que 

nós sabemos menos, em termos profissionais. (S 4. 5) E começámos a fazer as formações que 

nos faziam falta, as especializações… Houve 3 que fizeram depois o curso de Ensino, já mais 

tarde… Eu fui um deles. (S 10. 24) Fiz depois, fiz. Psiquiatria, fiz depois. (S 13. 1)  

Já para Palangre, um docente de enfermagem, em minha opinião, deve: Ser capaz de 

estabelecer uma forte humanização na relação pedagógica, capacidade para motivar os alunos 

para a aprendizagem e auto-desenvolvimento, responsabilidade profissional, profundos 
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conhecimentos científicos e ser capaz de realizar na prática aquilo que leciona. (S 3. 11) (A 3. 

4) Em 1987, realizei o Curso de Pedagogia e Administração para Enfermeiros Especialistas. (S 

4. 1) 

Garroa acrescenta a propósito deste tipo de formação especializada e específica para os 

professores de enfermagem que: depois foi em 88/89 que fui fazer a pedagogia, o curso de 

pedagogia aplicada ao ensino de enfermagem… 88/89… (S 24. 11). Igualmente Machucha 

sublinha a importância da formação específica para professores referindo que: tinha 

melhorado as minhas habilitações académicas antes da especialidade, estou a mentir. (S 71. 1) 

Eu fiz primeiro a especialidade, depois fui fazer o curso de Pedagogia Aplicado ao Ensino de 

Enfermagem e depois é que melhorei as minhas habilitações académicas. (S 71. 2) Acontece 

que eu comecei o primeiro curso de Pedagogia, no Porto já não era complementar de ensino, 

chamava-se curso de pedagogia aplicado ao ensino de enfermagem. (S 72. 1)  

Na mesma continuidade, Alar menciona igualmente, a propósito da formação específica 

para professores, que: optei por fazer o Curso de Pedagogia Aplicada, por uma razão muito 

simples, porque eu queria tornar-me melhor professor. (S 11. 2), embora já existisse o Curso 

de Mestrado em Enfermagem. 

Cinco professores deste conjunto remetem-nos para o Curso de Pedagogia Aplicada ao 

Ensino de Enfermagem ou para o Curso de Administração e Ensino enquanto formação 

determinante, a seu tempo, para o desempenho da função docente. Estes cursos tiveram 

origem na Escola de Ensino e Administração em Enfermagem, criada em 1967, e 

destinada especialmente à formação de pessoal para cargos de chefia nos serviços e com 

grande repercussão no ensino de enfermagem (Amendoeira, 2006).  

Para Mestrinho, alguns dos professores “parecem ainda não ter interiorizado a lógica 

construtivista da formação, dado que as opiniões oscilam entre os modos de trabalho 

transmissivos na reprodução de conteúdos e modalidades de formação que apelam, à 

construção do conhecimento, mais adequadas às exigências atuais do ensino superior”. 

(2012, p. 301) 

A mesma autora remete-nos ainda para a necessidade de institucionalização de 

programas de formação pedagógica para professores de enfermagem. O paradigma 

construtivista da formação contemporânea, assente na aprendizagem ao longo da vida, 

faz reconhecer que o professor, na atualidade, deve transitar de um modelo transmissivo 
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para um outro facilitador da aprendizagem em resposta às novas exigências do ensino 

superior (Mestrinho, 2012). 

 

5.3.3 – Identidade estruturada na dualidade identitária entre o enfermeiro e o 

professor 

Turina, Mestre e Armação são três professores que se reveem na subcategoria dualidade 

identitária entre o enfermeiro e o professor, conceito já explorado por autores como 

Abreu (2001), Mestrinho (2011) e Pedro (2011). Para estes sujeitos, existe uma estreita 

ligação entre ser Enfermeiro e ser Professor, encontrando sintonias para uma ou outra 

função no caso de Mestre, não assumindo uma definição clara na identidade no caso de 

Turina e num caso extremo, de Armação, comparando a figura do doente e do 

estudante. 

Portanto, as pessoas tanto me chamam enfermeiro […], como me chamam professor […] é a 

mesma coisa não faço muita questão. Mestre (S 7. 7) 

Eu provavelmente também vou ficar entre duas cadeiras também, vamos ficar todos, mas tenho 

pena porque emergiram outras novas profissões que poderão ocupar o espaço que nós não 

ocupamos na nossa cadeira. Turina (S 29. 6) 

Eu acho que é como o perfil para ser enfermeiro. (S 4. 2) Quer dizer, as pessoas têm de se 

preparar para uma certa exigência tanto da parte dos doentes e das famílias, como depois pela 

parte dos estudantes. Armação (S 4. 3) (A 4. 1) 

Também Mestrinho (2011) observou na autoapresentação dos professores alguma 

“ambivalência” nas designações encontradas, tais como: “enfermeiro-professor, 

professor enfermeiro e professor de enfermagem”, justificando as mesmas pelo 

momento histórico em que ocorreu a recolha de dados. 

Para Pedro, maioritariamente os atores do seu estudo sentem-se enfermeiros, ainda que 

desempenhem a função docente, por considerarem que desta forma dão maior 

visibilidade à enfermagem (2011). 

Sintetizando, e relativamente às conceções dos professores de enfermagem, na 

atualidade, a maioria dos sujeitos, em número de seis (6), revê-se na subcategoria de um 

saber disciplinar construído, numa tomada de consciência e num domínio de um 
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conhecimento próprio da disciplina de enfermagem construído pelo caminho da 

investigação. Este aspeto é visível principalmente nos professores que encetaram há 

algum tempo o seu processo de academização e que são, na atualidade, detentores do 

grau académico de doutor. As conceções da docência ligadas à didática e aos modos de 

ensinar surgem com menor expressão em cinco (5) sujeitos, sustentados por modelos 

clássicos de formação transmissiva lateral ao atual paradigma em uso. Por fim, 

encontramos também, ainda que de forma residual, três (3) sujeitos que se reveem, na 

conceção docente, na dualidade identitária entre o enfermeiro e o professor, 

ambivalência identitária já explorada por outros investigadores como Abreu (2001), 

Mestrinho (2011) e Pedro (2011). 

Dos cinco professores que possuem o CPAEE, três integram a docência na fase de 

Serenidade, dois em fase de Diversificação e todos desenvolvem a sua ação docente em 

Institutos Politécnicos. Nesta sequência, e porque deixou de existir formação explícita 

para os professores, podemos referir que para a maioria dos nossos sujeitos “a aquisição 

da categoria de professor dá-se pelo vínculo de trabalho”, tal como nos explica 

Formosinho e Ferreira (2009, p. 33).  
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6 - CENÁRIOS DE AÇÃO EDUCATIVA 

 

6.1 – Dinâmica Organizacional  

Os cenários de ação educativa constituem outra importante dimensão de análise do 

estudo. Esta dimensão integra, em primeira análise, as categorias dinâmica 

organizacional e a escola enquanto organização. Importa clarificar que os nossos atores 

do estudo, na representação do seu itinerário docente, se referem à dinâmica 

organizacional como mudança de estabelecimento de ensino, mediante mecanismos de 

integração e/ou transmissão previstos na lei, ou ainda por mudanças havidas, reguladas 

pelos próprios, como mobilidade de emprego, em menor escala.  

De acordo com o Quadro n.º 9, relativamente aos professores em fase de Serenidade, 

podemos constatar que a maioria, por mecanismos já referidos anteriormente de 

transmissão e/ou integração, ingressam noutras organizações escolares mais amplas 

como são os Institutos Superiores Politécnicos e as Universidades. Por este facto, na 

representação que têm da escola na atualidade, Aguagem, Japona e Tala referem-se à 

escola num contexto Universitário e Garroa, Machucha e Alador a um contexto de 

Instituto Superior Politécnico. Importa referir que, no caso de Garroa e Tala, havida já 

a integração formal aquando do momento da entrevista, mantinham-se ainda no espaço 

de referência da antiga escola. Machucha constitui uma exceção, porque integra um 

contexto de Instituto Superior Politécnico recente, após reforma de uma outra 

instituição onde foi docente durante cerca de 40 anos.  

De igual modo, e no que concerne aos professores em fase de Diversificação, podemos 

constatar que dois dos sujeitos (Alar e Turina) transitaram para o contexto Instituto 

Politécnico, Leme para um contexto Universitário e Mestre e Armação mantiveram-se 

num formato Não Integrado resistindo ao modelo disseminado de escola superior de 

saúde, por estes mecanismos já descritos, e mantendo a nomenclatura de escola superior 

de enfermagem, ainda que um dos contextos resulte de uma fusão de escolas. Refira-se 

que três dos sujeitos, nesta fase de Diversificação, integram novos estabelecimentos de 

ensino: Proa e Palangre, dois novos Institutos Superiores Politécnicos, e Pita, um novo 

contexto universitário. 
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Em síntese, podemos referir que, na maioria dos sujeitos, a escola onde lecionaram 

durante largos anos transitou para outros contextos organizacionais mais amplos na 

sequência da aprovação de diplomas legislativos para o efeito, nomeadamente através 

da Resolução do Conselho de Ministros n.º 140/98, de 4 de dezembro, em que o 

Governo aprovou um plano integrado de medidas estruturantes para o desenvolvimento 

dos recursos humanos no domínio da saúde que, no âmbito da enfermagem, abrange um 

conjunto de objetivos, donde destacamos a alínea a): “No que se refere à rede de 

escolas públicas: A transição das escolas para a tutela do Ministério da Educação; A 

reorganização da rede, com integração das escolas em unidades mais amplas 

(institutos politécnicos, institutos politécnicos de saúde ou universidades); A criação da 

figura de escola superior de saúde;”. 

Quatro sujeitos, também na senda da reconfiguração escolar, optam por integrar novos 

projetos noutros contextos de ação docente, norteando autonomamente os seus próprios 

percursos. Note-se que dois destes atores (Palangre e Machucha) haviam atingido a 

fase da reforma no contexto anterior. Parece existir uma tendência para os professores 

com maior tempo de docência integrarem o contexto universitário. Constatamos que a 

tripla tipologia de estabelecimentos de ensino existente no país, por si só, já confere um 

certo grau de diversidade aos mesmos. Se a esta constatação acrescentarmos que as 14 

escolas, a que os nossos sujeitos se referem, podem assumir ainda diferenças regionais e 

locais muito específicas, encontramo-nos perante cenários de grande heterogeneidade. 

Estamos conscientes de que diante destes propósitos, os atores vivem um dilema entre 

manter uma estrutura herdada da antiga Escola Superior de Enfermagem e 

“conceptualizar-se organizacionalmente com base numa nova realidade de 

heterogeneidade humana, discente, docente e contextual” (Formosinho, 2009, p. 69), 

nos novos cenários que são agora palco principal para a sua ação docente. 
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QUADRO N.º 9 - DISTRIBUIÇÃO DOS PROFESSORES SEGUNDO A MOBILIDADE PÓS 

REORGANIZAÇÃO DO PARQUE ESCOLAR 

S
er

en
id

a
d

e 

ES Enfermagem ISP Univ. ENI Novo ISP Nova Univ. 

Aguagem  Aguagem    

Garroa Garroa     

Japona  Japona    

Tala  Tala    

Machucha    Machucha  

Alador Alador     

D
iv

er
si

fi
ca

çã
o
 

Palangre    Palangre  

Proa    Proa  

Pita     Pita 

Alar Alar     

Turina Turina     

Leme  Leme    

Mestre   Mestre   

Armação   Armação   

 

6.2 - A escola enquanto organização 

Partimos, como já foi referido anteriormente, de uma heterogeneidade complexa para a 

representação que os docentes do estudo têm da sua escola na atualidade. Afastamo-nos 

agora da condução de Huberman (1992) que nos tem norteado a escrita assim como, de 

certa forma, da tripla tipologia de estabelecimentos de ensino, por não se encontrarem, 

numa primeira leitura, similitudes. 

Assim, numa primeira linha, e na sequência do Quadro n.º 10, podemos referir que 

todos os sujeitos se reveem na escola enquanto contexto organizacional/relacional de 

todos os atores que a constituem. Da categoria a escola enquanto organização, decorrem 

três grandes subcategorias: a escola relacional e sinergética, a escola enquanto 

património cultural, e a escola operacional e eficaz.  
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QUADRO N.º 10 – DISTRIBUIÇÃO DOS SUJEITOS SEGUNDO AS SUBCATEGORIAS DA 

CATEGORIA ESCOLA ENQUANTO ORGANIZAÇÃO POR CONTEXTO DE AÇÃO DOCENTE 

A escola enquanto organização 

Subcategorias Relacional e Sinérgica Património Cultural Operacional e eficaz 

IS
P

 

Proa Machucha Palangre 

Alador Garroa Turina 

Alar   

U
n

iv
. 

Aguagem Japona Pita 

Leme   

Tala   

N
I 

 Armação   

 Mestre  

Dominância 

Biográfica 

 

6 

 

5 

 

3 

 

6.2.1 – A escola relacional e sinergética  

Maioritariamente, os Professores ao caracterizarem a escola onde, na atualidade, 

desenvolvem a sua ação docente reveem-se, segundo o Quadro n.º12, na subcategoria 

Relacional e Sinergética. Para estes sujeitos, a escola é um espaço de ação e interação 

entre os vários atores, onde ocorrem as transações relacionais (Dubar, 1997, 2006), onde 

se otimizam as funções de todos, onde se destaca a afirmação da disciplina, a 

importância da investigação/internacionalização e a mobilidade dos atores e onde o 

carácter antecipatório aos normativos é determinante para a satisfação profissional dos 

sujeitos. Estes aspetos constituem indicadores da subcategoria em análise. 

Nesta subcategoria, encontramos com igual peso professores que lecionam quer em 

instituições públicas, quer privadas, ora em Institutos Politécnicos, ora em 

Universidades, não se encontrando também, de forma clara, relações com as fases na 

docência de serenidade ou diversificação.  

Assim, as escolas são descritas enquanto pólos de saber pulverizados por várias áreas do 

conhecimento. É na diversidade que se afirma a disciplina de enfermagem. Para 

Aguagem, O facto de estarmos entre pares permite-nos ganhar imenso, pois permite-nos 

partilhar determinadas áreas de saber, preocupações, estratégias, permite-nos, em bom rigor, 

produzir e partilhar saberes. (S 10. 6) (R 10. 1) Isto permite uma afirmação da disciplina num 

contexto interdisciplinar que desafia cada disciplina a ser cada vez mais essa disciplina, sem 
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medo da interdisciplinaridade, desde logo porque nos obrigamos à multidisciplinaridade. (S 

10. 8).  

Já para Tala, para além da afirmação da disciplina, esta partilha e integração no 

contexto universitário também dá uma maior visibilidade à profissão: A escola teve outra 

dimensão, tem outra capacidade de se afirmar nos centros de investigação, e que já o faz, 

portanto, estamos gradualmente a fazer um salto qualitativo muito interessante. (S 5. 9) (R 5. 1) 

E até para o próprio reconhecimento da profissão também é útil. (S 5. 10) (A 5. 4) Hoje os 

nossos estudantes dizem muitas vezes que são formados na Universidade e, parecendo que não, 

o facto de serem formados por uma instituição universitária traz […] outro significado para a 

formação, para aquilo que é a profissão. (S 5. 11) (A 5. 5). 

Sobressai das narrativas de Alar, Alador e Leme a importância histórica que a escola 

onde desenvolvem funções, na atualidade, teve na dispersão do ensino de enfermagem 

pelo país. As três escolas a que os nossos sujeitos se referem, duas integradas em 

Institutos politécnicos e uma integrada numa universidade, são oriundas das escolas 

criadas por capitais de distrito na década de setenta (Amendoeira, 2006; Nunes, 2003; 

Vieira, 2007). Estas escolas, massificando de certa forma a oferta do ensino de 

enfermagem no país, tinham, como nos refere Alar, o seguinte propósito: […] 

constituindo-se no grupo da rede de escolas que foi, em que a decisão política na década de 70 

decidiu criar em todos os distritos do país e apenas em dois isso não aconteceu, mas sim mais 

recentemente. (S 4. 2) Mas com uma tipologia de escola que na altura em que foi criada, […] 

como escola para formação de Auxiliares de Enfermagem, dado que na altura era esse o 

grande objetivo. (S 4. 3) Isso fez com que, por exemplo, logo em 1974, tenha aberto o Curso de 

Enfermagem Geral e se tivesse terminado com a admissão a Auxiliares de Enfermagem. (S 4. 

4). Das narrativas sobressai uma escola “vista como um espaço privilegiado da 

coordenação e da regulação do sistema de ensino e como lugar estratégico para 

introduzir a sua mudança” (Barroso, 2011, p. 28). 

Já para Alador, a importância da mesma reside não só no interesse social da escola no 

seu todo, mas também no desenvolvimento local que a mesma proporcionou, 

aproximando a sua narrativa das lógicas de desenvolvimento local (Sarmento, 2000). 

Assim, para este ator, a escola […] foi criada como as outras, ao nível dos distritos, [em] 

73… (S 9. 7) E arrancou só, praticamente em 75… (S 9. 8) E foi uma escola que foi da 

comunidade. (S 9. 9) Porque foi uma estrutura chamada Comissão de Relações Públicas do 

Hospital, que era constituída por pessoas do Hospital, nessa altura, era regional ou distrital 

[…]… e… como por exemplo, a União dos Sindicatos, pelos Bombeiros, pela Igreja…por…pela 
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Associação Comercial de […], pela Associação dos Dadores de Sangue e estes é que são os 

grupos de pressão e mais…que fizeram pressão para começar a escola e foi daí que saiu. (S 9. 

10) Por exemplo, nós tínhamos na escola, na Comissão Instaladora da escola, na Instaladora, 4 

pessoas, uma delas era agricultor e estava ali na condição de agricultor, por representar uma 

associação qualquer de agricultores. (S 9. 11). Contudo, o mesmo sujeito considera agora, 

de certa forma, que […] É uma Escola incompreendida. (S 6. 7) […] Aí perdemos 

completamente a autonomia, apesar de nós nessa altura termos mais autonomia do que temos 

agora porque agora a Escola não tem nenhuma autonomia, a Escola praticamente não existe. 

(S 24. 1) Como Escola, não é… deixou de existir. (S 24. 2) Aliás, esta e as outras 3 do Instituto. 

(S 24. 3) O que existe é o Instituto, as escolas são sítios que agregam os cursos, não têm 

autonomia financeira, não têm autonomia administrativa, não têm nada disso, nem pessoal, 

todos os funcionários são do Instituto, o dinheiro é do Instituto. (S 24. 4).Estes aspetos 

residem provavelmente na integração da escola em espaços organizacionais mais 

amplos, com regras e normas hierárquicas em cadeia, as quais retiraram à escola uma 

autonomia mais circunscrita, que tinham outrora, ainda que à margem do sistema de 

ensino nacional. 

Um outro indicador da subcategoria sobreponível ou generalizável a todos os sujeitos é 

a importância da investigação, da internacionalização e da mobilidade dos vários 

atores docentes e discentes. Também a este propósito Proa acrescenta: Lá, na minha 

escola era só enfermagem, mas aqui eu tenho que ter um leque diferente, um olhar mais 

abrangente e portanto há aqui uma plataforma que é comum e portanto participei na definição 

da missão da escola, das linhas estratégicas de investigação para a escola. (S 7. 6). 

Para Tala, a internacionalização e a mobilidade são: Um aspeto que eu tento valorizar 

muito nos estudantes, que eles se integrem em equipas, que façam mobilidade de estudantes … 

(S 5. 14) Eu nesse aspeto, não sei se de uma maneira... Até os incentivo muito, provavelmente 

até em demasia, para a questão da mobilidade. (S 5. 15) Eu acho que… Eu às vezes digo: 

estudante que faz mobilidade é um estudante diferente… (S 5. 16) E a Universidade veio abrir 

essas portas. (S 6. 1).  

Já nas palavras de Leme, também a investigação toma importância, bem como o 

trabalho em rede com as demais instituições e equipas de investigação: […] com a 

entrada na universidade reforçámos muito isso que é a componente ligada à investigação. 

Portanto, isso já existia e digamos que é uma tradição só de algumas escolas, mas aqui isso já 

existia e incentivámos muito. (S 11.6) A ligação às redes internacionais de investigação, o 

consumo de investigação, de tal forma que, no último inquérito que foi feito aos alunos, e é uma 
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curiosidade que incomodou alguns e a mim me deu um enorme prazer, que é os nossos alunos 

dizem que são os que têm, dentro do contexto da universidade, os que têm mais contacto com a 

investigação, que é muito curioso, muito curioso. (S 11.7).  

Igualmente em patamares que perfilam o novo paradigma de ensino numa dimensão 

europeia e internacional se apresenta o discurso de Alar e de Proa: 

Portanto, esta dimensão não é só regional, porque esta escola não é só regional, é também 

nacional e mesmo internacional. Alar (S 4. 5), 

Posso sempre acrescentar um aspeto que é também da escola e que tem repercussões nos três 

departamentos, que é a noção da necessidade da internacionalização. Proa (S 11. 1)  

Alador refere ainda que outra característica desta Escola, que é nova mas não é assim muito 

nova, já tem uns anitos, em 1991, por aí… também, é que nós temos grande apetência para a 

internacionalização. (S 7. 2) Nós fomos pioneiros na internacionalização, aliás, ainda fizemos 

alguns encontros com outras escolas… para dar um certo apoio na internacionalização. (S 7. 

3) Essa internacionalização da Escola e do curso de Enfermagem, agora nos últimos 5, 5-6 

anos, desde que estamos integrados, diminuiu…em vez de aumentar porque…só é possível fazer 

internacionalização tipo Erasmus…se houver grande flexibilidade, ou seja…por questões de 

calendário, por questões de geografia, etc.. (S 7. 4). 

Nestes atores, e na diversidade em que as escolas de saúde agora se inscrevem, 

visualiza-se o sentido de pertença (Dubar, 1997, 2006; Dubar e Tripier, 1998) a um 

grupo profissional de professores do ensino superior, em áreas mais amplas, como é o 

caso de Leme, ou em departamentos mais restritos, como é o caso de Proa: 

Esse é o grande ganho. Portanto, como eu acho que sabendo o espaço da área disciplinar da 

enfermagem… Não tenho dúvida nenhuma em afirmar isso, porque tenho trabalhado nisso ao 

longo de muito tempo, mas acho que a nossa grande área de pertença é a área de ciências da 

saúde. Leme (S 8.2); 

O nosso departamento, o de enfermagem tem sim, a sua identidade. Proa (S 9. 2) 

Importa ainda realçar, no que diz respeito aos processos de integração das escolas, a 

importância do carácter antecipatório que dois dos sujeitos marcaram, 

consubstanciado no facto de se ter tido mais tempo para, de forma muito faseada, se 

construírem pontes, com vista a facilitar, a posteriori, a integração pelos normativos 

vigentes:  
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Portanto, as negociações vinham do fim da década de 90. (S 5.1) Entrámos já no ano 2000 em 

pleno processo de negociação e já com professores de lá a colaborar connosco. (S 5.2) (R 5.1) 

Acho que mantivemos todos os aspetos em que nós éramos realmente bons. Foi feita de modo 

faseado. (S 5.10) Todos os aspetos em que éramos realmente bons, mantivemos. (S 5.11) O 

reitor teve uma sensibilidade tal que, como forma de facilitar a integração, agilizar todos estes 

processos, pegou numa pessoa daqui e nomeou-a Pró-reitor que, no caso, fui eu mas podia ser 

outro… para o caso foi um pormenor irrelevante… como forma de agilizar todas estas ligações. 

Leme (S 5.12) 

O Reitor atual, quando tomou posse, quis retomar o processo das Ciências da Saúde, e criou na 

altura, em 2002, um grupo de reflexão para as Ciências da Saúde […] e convidou-me a 

integrar esse grupo Aguagem (S 6. 10) (R 6. 1)  

Este caracter antecipatório remete-nos para o ator inovador descrito por Alter (1996). 

Com efeito, estes atores dominam estratégias igualmente inovadoras, participam 

ativamente nas transformações que ocorrem nas instituições e, pela eficácia da ação que 

protagonizam, legitimam o poder na instituição onde desenvolvem a ação docente. 

Em síntese, podemos referir que a escola na atualidade é tida, pela maioria dos nossos 

sujeitos, como um conjunto de pessoas que se relacionam entre si, otimizando esforços 

sinérgicos entre os diversos elementos e áreas do saber. Estas relações muitas vezes não 

são pacíficas e residem, nalguns casos, na perda de autonomia a que as escolas enquanto 

unidades orgânicas mais restritas foram sujeitas. Esta aparente perda, tida por poucos, é 

compensada pelo ganho da afirmação da disciplina no seio da pluralidade de saberes 

de outras áreas do conhecimento e pela internacionalização das práticas com a 

mobilidade dos atores. Otimizam-se nestes percursos uma certa antecipação à lei 

vigente e consequente inovação, já conquistada por alguns dos atores em espaços mais 

restritos, partindo de estratégias endógenas (Melo, 2008) com recursos locais, tornando 

assim mais sustentável e real o desenvolvimento. Segundo o mesmo autor, entende-se o 

desenvolvimento local como um movimento entre atores locais, o qual constitui um 

processo educativo e formativo. Para o desenvolvimento local, existe assim, na 

atualidade, uma necessidade absoluta daqueles contextos de ensino se aliarem à 

Educação e, dentro desta, à Educação de adultos. 

A apropriação de um espaço enquanto seu na diversidade sugere que este conjunto de 

sujeitos que caracterizam a escola enquanto um lugar relacional e sinergético se situa 

num patamar destacado onde já encontraram algum espaço identitário de 
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reconhecimento social junto dos demais profissionais do ensino superior (Dubar, 1997, 

2006; Dubar; Tripier, 1998). 

 

6.2.2 – A escola enquanto património cultural 

Para alguns sujeitos, a escola mantém-se pós-reconfiguração da rede escolar com base 

num referencial de características e identidades herdadas (Dubar, 1997). Este fenómeno 

sugere-nos uma fase de integração ainda precoce, onde a referência a identidades 

herdadas é muito forte. 

Nesta continuidade, para Garroa e Machucha, a escola mantém domínios muito 

familiares ancorados a uma proximidade relacional, característica dos cursos de 

enfermagem alicerçados na relação de proximidade com a pessoa ao longo dos anos. Na 

narrativa de Garroa este refere: acho que a nossa escola, embora estando integrada no 

Politécnico e por isso numa perspetiva muito mais abrangente, eu acho que não perdeu ainda a 

sua identidade. (S 16. 1) (A 16. 1) Porque esta relação de proximidade entre os alunos e os 

professores e a cultura organizacional em si, penso que se mantém. (S 16. 2) (A 16. 2). 

Uma justificação que parece sustentar este indicador no discurso de Garroa é o facto de 

algumas escolas se manterem espacialmente no edifício de referência antigo, pós-

reconfiguração da rede de estabelecimento de ensino em organizações mais amplas. 

Já Machucha caracteriza a escola, encontrando similitudes com a escola onde 

desenvolveu a função docente durante largos anos, da seguinte forma: Quando saio em 

2003, ainda não tinha acontecido a fusão. (S 88. 1) Portanto, a fusão aconteceu e eu já estava 

aqui. (S 88. 3) Posso dizer que é uma escola um bocadinho à semelhança da [anterior]. (S 89. 

1) Uma escola bastante familiar em que nós nos conhecemos bem. (S 89. 2.)  

No discurso de Machucha parecem estar fortemente ancoradas as referências a 

identidades herdadas, fruto dos longos anos no estabelecimento de ensino anterior até 

ter atingido a reforma e ingressar num novo projeto educativo, sustentado na sua larga 

experiência docente, ainda que ancorado a modelos tradicionais de formação. 

Ainda na senda das identidades visadas, o sentido de posse de algo que se dilui emerge 

da narrativa de Japona, ainda que esteja implicada fortemente em cursos de outras áreas 

do saber disciplinar, como a escola de saúde, onde leciona agora. Preconiza-o referindo: 
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Mantemos porque a Escola é nossa. (S 59. 1) Se me disser que é confortável, não é, é fria mas é 

a minha Escola, onde eu estou e é o meu gabinete e é a minha…as salas de aula, são as pessoas 

que ainda lá estão do meu tempo… por isso há lá pessoas que estão quase há tanto tempo como 

eu…ah… (S 59. 4) 

Mestre e Armação representam, nesta investigação, a escola não integrada. Estes atores 

transportam a cultura da escola de forma missionária como um património a preservar. 

A este propósito Mestre refere: Bom! Como é que a caracterizo? Caracterizo como sendo 

uma escola que tem, consciência que tem um património cultural. (S 5. 1) É uma escola que 

tendo 60 anos tem acumulado uma série de experiências de conquistas, uma série de 

dificuldades e a superação dessas dificuldades levou-lhe a receber por parte do mercado de 

trabalho um algum feedback. (S 5. 2). 

Já Armação, porque a escola não integrada que representa resulta da fusão de outras 

escolas, procura uma cultura emergente e dominante no seio de um conjunto de culturas 

conflituais. Na narrativa deste sujeito, é muito evidente este desígnio: E, como sabe, muda 

tudo mais rapidamente do que a cultura. (S 14. 3) Como sabe, a cultura institucional é a coisa 

que mais tempo leva a mudar, eu acho que até nunca muda, não é tão facilmente assim… as 

pessoas ajustam-se à cultura vigente, digamos assim, que é aquela que temos todos de fazer, 

mas predomina a sua forma de estar, como estava na “sua” escola. (S 14. 4).  

Em síntese, o recurso às identidades herdadas (Dubar, 1997) é muito evidente no 

conjunto destes cinco sujeitos para caracterizarem a escola também enquanto território 

de ação educativa na atualidade.  

Ainda muito ancorados a um passado próximo, parecem estar num patamar 

extemporâneo de adaptação à mudança. A estratégia utilizada na procura constante de 

algum equilíbrio, entre as identidades herdadas e as identidades visadas, parece ser 

conflitual com maior expressão nuns sujeitos que noutros.  

A cultura da escola, enquanto património a transportar por missão, ou a procura de uma 

cultura dominante e conflitual no seio da diversidade de culturas, parece tomar sentido 

na ação destes sujeitos, dando corpo a missões internas (Goodson, 2008) capazes de 

consolidar estruturas mais fortes para enfrentar a dificuldade da mudança que impera. 
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6.2.3 – A escola operacional e eficaz 

Num conjunto de três sujeitos, ainda que a caracterização da escola seja vista também 

em padrões relacionais das organizações, decorrem das suas sequências discursivas 

elevados níveis de operacionalização e eficácia. As escolas a que estes professores se 

referem são escolas mais recentes e de natureza privada que sugerem ainda não terem 

tido espaço, nem tempo, para se insinuarem no território educativo e social.  

Palangre caracteriza a escola atual como muito eficaz. (S 11. 4) Tem um corpo docente 

efetivo reduzido, comparado com as Escolas Públicas, mas realizam um trabalho de forma 

bastante racionalizada, onde as atividades lectivas são bem equacionadas. (S 11. 5) (A 11. 3) 

Significa isto que, com muito menos docentes que as Escolas Públicas, realizamos com muita 

eficácia todas as atividades inerentes os respectivos anos do Curso de Enfermagem. (S 11. 6) 

(A 11. 4). No discurso dos atores parece emergir o que Estevão denominou de advento da 

forma regulatória da educação na década de 80, com a introdução do conceito de “quase 

mercado Educativo”, numa escola que se quer eficaz (2010). 

Turina reforça o discurso de Palangre ao referir-se à escola igualmente como um 

conjunto de pessoas onde destaca: Em primeiro lugar, acho que somos um grupo muito 

trabalhador. (S 10. 1) Eu acho que trabalhamos muito. (S 10. 2) Eu acho que é 

fundamentalmente isso, ainda não estamos a olhar a meios nem a… Temos um projeto para 

fazer e é para fazer. (S 10. 3) (R 10. 1) De dia, de noite, ao fim de semana… É isso… (S 10. 4) 

Do grupo, sim. (S 11. 1) Eu acho que a escola é uma escola com uma cultura muito 

multidisciplinar. (S 11. 2) 

Pita culmina a ideia central do grupo de três professores cuja narrativa expressa, ao 

caracterizar a escola, níveis de operacionalização e eficácia. Ainda que se refira a uma 

escola de natureza politécnica em contexto universitário, para Pita: Antes [dos 

estudantes] irem para estágio, eu dizia sempre: “As outras escolas têm 50 anos, têm 40 anos, 

as pessoas lá fora já conhecem, se o aluno errar, o problema é do aluno. No vosso caso, se 

errarem, o problema pode ser da escola porque ainda não conhecem a escola”. (S 35. 8) Iam 

com um peso acrescido para estágio. (S 35. 9) Só os estudantes da Universidade […] não é 

conhecida, vocês vão… são os primeiros a construir a imagem. (S 35. 10) A vossa imagem… (é 

uma grande responsabilidade) e é assim, o crescer, o aceitar de forma positiva vai-se 

construindo devagarinho… (S 35. 11).  
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O discurso de Pita parece reproduzir uma das principais linhas de expressão da lógica 

de mercado definida por Sarmento, no que concerne ao seu quarto princípio, em que “a 

promoção da competição e da concorrência como princípios pedagógicos, com 

expressão, designadamente, na luta entre escolas pelo recrutamento e mobilização dos 

alunos e na disputa entre alunos por resultados que deem acesso a lugares específicos 

no sistema educativo ou no mercado de emprego” (p. 182, 2000). Assim, os princípios 

de competição e concorrência de mercado parecem nortear uma escola ainda recente, 

onde se leciona num formato que nos remete para o que Barroso (2011) denomina de 

escola centrada em técnicas de gestão empresarial. 

Em síntese, estes três atores reveem-se numa escola que se quer insinuar num mercado 

ainda desconhecido para uns e muito competitivo para todos. O valor da escola 

reproduzido por níveis de eficácia dos seus atores principais, de entre docentes e 

discentes, lembra o paradigma processo-produto (Nóvoa, 1992) na conquista de um 

lugar de referência no cenário educativo. Com recurso a um capital humano, procura-se 

que o produto final resulte e tenha, por isso mesmo, visibilidade social e educativa. Tal 

como nos refere Sarmento, parece importar a criação de uma imagem pública correndo-

se o risco de se associar estas lógicas de ação a práticas conservadoras 
(15)

. 

 

6.3 - Representação do Ensino de Enfermagem 

A representação do ensino de enfermagem - isto é, a forma como cada professor o 

caracteriza e se revê no mesmo enquanto ator educativo - não é uma situação pacífica. 

Ainda que a maioria dos professores se identifique com a natureza do ensino de 

enfermagem no sistema binário vigente ao nível do politécnico, outros professores 

ambicionam novos cenários. 

A categoria “Representação do ensino de enfermagem” subdivide-se em duas 

subcategorias: A natureza politécnica e Novos cenários de educação, em cruzamento 

com os contextos de ação educativa, que se sintetiza em quadro no Anexo XIII. 

                                                      
15

  Cf. Figueiredo, A.; Afonso, N. (2012). “Das escolas de enfermagem às escolas superiores de saúde 

– olhares de docentes”. Atas do I Encontro Internacional de História da Enfermagem - A História 

dos Saberes e Fazeres da Enfermagem. Lisboa. 
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6.3.1 – A natureza politécnica  

A maioria dos sujeitos da investigação, em número de nove (9), identifica-se com o 

subsistema vigente para o ensino de enfermagem. Justificam a sua opção de diferentes 

formas constituindo as mesmas os indicadores que conduzem o registo deste 

subcapítulo: a natureza praxiológica da disciplina de enfermagem com referência 

ao paradigma de Bolonha, a natureza praxiológica da disciplina à margem do 

paradigma de Bolonha e outras questões justificativas. 

Em relação ao primeiro indicador, a natureza praxiológica do curso de enfermagem, 

com grande carga instrumental e num funcionamento em alternância, parece ser a 

justificação mais marcante para a maioria dos sujeitos se reverem no subsistema 

politécnico no novo paradigma de ensino.  

Mestre e Armação representam a escola Não Integrada neste conjunto, com ligações 

previstas na lei e, neste caso específico, a universidades. Contudo, estes sujeitos 

parecem não ter grande expectativa no subsistema universitário. Armação refere-se à 

anterior legislatura da seguinte forma: […] sem crítica absolutamente nenhuma, porque tem 

feito coisas extraordinárias, penso que isto não vai passar daqui, porque ele não aprecia muito 

que os enfermeiros estejam misturados com outro tipo de licenciaturas, digamos assim. (S 42. 

1) É a ideia que eu tenho, terá as suas razões. (S 42. 2) O mesmo ator considera que não: 

[…] devamos sair dos institutos, se quer que lhe diga, porque já se viu que em termos 

monetários é um bocadinho diferente, nós precisamos de mais dinheiro do que qualquer outra 

faculdade, que a faculdade de letras, por exemplo, porque nós temos material que eles não têm, 

eles até podem investir muito. (S 42. 5) (A 42. 1) A elevada carga monetária do curso parece 

justificar a sua localização, ainda que, segundo Armação, os estudantes refiram: Não 

creio que o facto de ir para a universidade ou não ir seja melhor, pode melhorar alguns aspetos 

sociais, porque entra como se fosse uma faculdade, mas os miúdos nunca dizem que vêm para a 

escola de enfermagem. Dizem: Olha vou para…amanhã vais à faculdade? (S 41. 1) É para aqui 

que eles dizem que vêm. Mas não é por mal, é porque já são estudantes universitários, embora 

sejam do politécnico, há similaridade entre os graus, portanto, não é isso... (S 41. 2). Bolonha 

não me preocupa absolutamente nada. Só me preocupa porque o trabalho autónomo que os 

professores têm que pôr na cabeça que quando dão tempo para o trabalho individual do aluno, 

depois têm de exigir trabalho feito (S 47.17).  
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Já para Mestre a opção pelo subsistema é muito clara e centra-se na proximidade com os 

contextos reais da prática: Se me caracterizar o universitário como uma maior distância da 

realidade eu prefiro o politécnico. (S 17. 2) Neste momento escolho o politécnico por uma 

questão simples, porque eu sinto que está mais disponível para ir junto à prática. (S 17. 9) (A 

17. 2)Capaz de tomar conta do seu destino, ser uma pessoa autónoma, com base em critérios de 

qualidade, de proximidade, de profissionalismo, de humanidade, sem nunca perder a 

humanidade, ética, mas tem que ser uma pessoa autónoma. (S 16. 5)  

Garroa, Alador e Turina integram escolas superiores de saúde em Institutos 

politécnicos e, do mesmo modo, reveem-se neste indicador. Garroa refere que: Daquilo 

que tenho falado com os colegas e daquilo que tenho vivenciado no subsistema politécnico, eu 

penso que, que nós não estamos mal ou até posso dizer que acho que estamos bem desde que, 

sobretudo a nível docente, nos deixem progredir em igualdade de circunstâncias na nossa 

carreira, o mais semelhante possível com a carreira universitária, desde que nós tenhamos a 

formação, como é lógico. (S 44. 4) E como é que eu perspectivo um ensino de qualidade? 

Perspectivo um ensino de qualidade em que todos os atores, estudantes, docentes e elementos, 

colegas que estejam nos contextos da prática trabalham em rede com um objetivo comum, 

formarmos bons ou excelentes profissionais de enfermagem… (S 44. 8) (A 44. 4)  

Já para Alador importa ter em conta que: Ora, este modelo de alternância entre teoria e 

prática e de conjugação não existe na maioria dos outros cursos… do Ensino Politécnico, que é 

desse que eu estou falando e no Universitário, muito menos, até naqueles que no meu ponto de 

vista deveriam de existir. (S 6. 10) Portanto, eu sinto-me muito bem no Politécnico… até 

porque nós não podemos ter as Universidades que temos, nem sequer o número de Institutos 

Politécnicos que temos (…) no país, o país não aguenta isto. (S 31. 6) (A 31. 3) Mais tarde ou 

mais cedo isto vai ser reduzido. (S 31) O Ensino de Enfermagem só faz sentido (…) obviamente, 

e até de Segundo Ciclo, se for profissionalizante… claro… a nível de Doutoramento, é outra 

história, não é? (S 31. 16) 

De igual modo Turina salienta que: Eu acho que a formação de cada estudante não começa 

aqui. (S 22. 1) (A 22. 1) E por isso chega-nos cá alunos sem capacidade para trabalhar, a 

escreverem muito mal, com baixa capacidade reflexiva, má compreensão da leitura, com muito 

má preparação e, portanto, estou-lhe a dizer que não é por ser uma escola privada, porque esta 

escola tal, como as outras públicas, tem critérios de seleção pelas notas. (S 22. 7) Por outro 

lado, como eu não estou na Coordenação do Curso em geral, não estou na direção do curso, há 

coisas em que ainda estou um bocadinho mais fora, mas do que eu entendi de Bolonha é que 

era para uniformizar currículos, e eu acho que isso ainda não aconteceu. (S 23. 4) 
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Existe um conjunto de dois sujeitos que do mesmo modo se reveem na natureza 

praxiológica da disciplina, só que as suas justificações se situam, de certa forma, à 

margem do paradigma de Bolonha. 

Pita e Japona integram o contexto universitário em escolas de natureza politécnica. 

Ainda que se sintam bem nesse subsistema, referem:  

Nós já conseguimos ter Mestrado, já conseguimos ter o Doutoramento… portanto, se… os 

outros já nos reconhecem como ciência própria, como tendo ciência própria… …a investigação 

que fazemos é reconhecida pelos outros, penso que academicamente, a nível de conhecimento, 

nós estamos muito bem. (S 32. 4) A mim parece-me que estamos muito bem. Pita (S 32. 5) (A 

32. 1) É porque nós, o que gostaríamos é que eles saíssem daqui com o máximo de 

conhecimentos e que fossem excelentes profissionais. (S 25. 1) Porque recordámos como era 

fazer uma especialização há uns anos atrás, em que tínhamos que estar 2 anos a fazer a 

especialização ou ano e meio … ah, e que tínhamos que adquirir competências em x Unidades 

Curriculares teóricas e que depois tínhamos que fazer x Ensinos Clínicos, mas 

obrigatoriamente presenciais ou… e hoje é completamente diferente. Pita (S 31. 2) 

Japona refere que: como professores, como docentes, a maioria se está a centrar cada vez 

menos no aluno. (S 67. 7) É assim que me chamam na escola e eu acho que nós temos que ter 

um carinho pelo antigo sem sermos demodé… e irmos para o moderno. (S 67. 11) Nós é que 

aproveitamos o facto de nos darem diretrizes para … é assim que deverá ser, é assim que o 

senhor reitor quer… que a agência de acreditação quer, e é assim que está escrito, que cada 

vez os alunos trabalham mais sozinhos… e eu pergunto: Será que eles sabem começar a 

trabalhar sozinhos? Japona (S 67. 14)  

No discurso de Pita e Japona está expressa a dificuldade de conciliar um novo 

paradigma docente em uso com um novo profissionalismo docente (Mestrinho, 2012) 

que o mesmo envolve. Isto é, segundo Mestrinho, os professores de enfermagem 

encontram-se num processo profissional não completamente resolvido por via de uma 

passagem, ainda não conseguida, para o grupo de pertença dos professores do ensino 

superior. Acresce ainda a este facto, e segundo a mesma autora, a necessidade de 

reorientação para uma nova cultura profissional e, igualmente, para novas formas de 

profissionalismo docente. 

Palangre e Machucha são dois professores que abraçaram novos projetos de educação 

em enfermagem após reforma de outros estabelecimentos de ensino. Ambos se situam 

no ensino politécnico. Contudo, abordam outras questões justificativas. 
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Palangre e Machucha identificam-se igualmente neste cenário: 

Não, eu acho que o ensino de enfermagem estaria muito melhor apenas no Politécnico. (S 43. 

1) […] Penso que aí é que está perfeitamente enquadrado. Palangre (S 44. 2).  

Eu tenho medo de ser antiquada, eu vejo o nosso ensino muito mais ligado ao politécnico por 

ter uma vertente muito prática, muito prática. Machucha (S 92. 1).  

Ambos justificam as suas opiniões por oposição a outros sujeitos e organizações, 

referindo também a questão do status:  

Algumas Escolas optaram pelo Universitário por uma questão de Status. Palangre (S 43. 2)  

Eu tenho medo de isto ser uma ideia já ultrapassada… embora a gente sabe que os novos…é 

mais por uma questão de status. (S 90. 2) (A 90. 1) Na realidade o nosso ensino tem muita 

prática. Machucha (S 90. 3) 

Sintetizando, podemos mencionar que um conjunto de professores que se revê no 

subsistema politécnico, com justificações ligadas à componente prática da disciplina, 

recorre igualmente a aspetos relacionados com o paradigma de Bolonha. Neste novo 

modelo, são evocadas questões relacionadas com a centralidade da formação no 

estudante enquanto ator principal, as dificuldades sentidas por parte do professor na 

regulação do trabalho individual do estudante, a qualidade do ensino e a organização do 

mesmo em três ciclos. Um dos atores que integra este conjunto de sete professores 

reconhece que ainda estamos longe do que aquele novo paradigma propõe (Faria, 2010). 

Existem também dois sujeitos que se identificam com a natureza do ensino de 

enfermagem. Contudo, justificam as suas opiniões com centralidade em modelos de 

formação clássicos. 

Por fim, culminam este conjunto de professores que se identificam com a subcategoria 

dois professores que justificam a passagem para um subsistema universitário numa 

questão meramente de status. Isto é, numa identidade visada por outros (Dubar, 1997, 

2006) não reconhecida/identificada por este conjunto de professores.  
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6.3.2 – Novos cenários de Educação 

Na representação que os professores têm do ensino de enfermagem, existe um conjunto 

de cinco sujeitos que se reveem em novos cenários educativos num futuro próximo. 

Destes sujeitos, três desenvolvem a ação docente em escolas de natureza politécnica em 

contexto universitário e dois em institutos politécnicos. 

Da narrativa dos três sujeitos em contexto universitário emerge a necessidade de se 

rever a rede de ensino atual. Assim, para Aguagem, não haja dúvida, temos ensino 

superior a mais. (S 13. 4) Claramente! E penso que não demorará 5 anos a estar 

reconfigurada. (S 14. 1). 

Já no discurso de Leme sobressai a ideia de que: […] a rede vai ser mexida. (S 28.13) Não 

estou a dizer que vai ser mexida de cima para baixo. Mas vai ser mexida no sentido de que a 

Agência (A3ES) vai fazer mossa um dia destes. (S 28.14). 

Por último, e também a este propósito, Tala sublinha: […] nós somos um país com uma 

realidade geodemográfica que tem que, necessariamente, pensar na reorganização da oferta 

formativa nacional de todo o sistema. (S 29. 4) Faz falta! E criar pólos de excelência para a 

formação. (S 29. 5) (A 29. 1) 

Numa atitude visionária e criadora, estes sujeitos antecipam cenários diferentes dos 

que existem na atualidade ao nível da natureza do ensino de enfermagem. As narrativas 

expressam, de alguma forma, os desígnios do ator inovador descrito por Alter (1996). 

Isto é, num espaço onde reina a incerteza, promovida pelas mudanças que se operam, 

geram-se ações estratégicas que promovem a difusão da informação e a transformação 

das regras do jogo, imperando uma lógica inovadora sobre as lógicas em uso na 

instituição. Para Aguagem e Leme pode coexistir no futuro a dupla natureza no sistema 

de ensino de enfermagem, numa lógica binária entre o subsistema politécnico e 

universitário: 

Algumas forças nesse sentido admito… eu tenho alguma dificuldade em… como é que eu vou 

dizer isto? Eu não vejo inconveniente em que o mesmo possa estar no ensino politécnico e 

universitário. (S 15. 2) Haverá universidades que terão muito gosto em ter enfermagem, como 

já têm, e haverá outros politécnicos que continuarão com escolas de saúde, onde continuará a 
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haver Enfermagem. (S 15. 5) Admito que ficaremos reduzidos a uma dúzia de cursos. Aguagem 

(S 15. 6).  

Leme sente-se preso a um normativo que impede a escola de se situar noutro patamar e 

no seu discurso é visível a esperança: Um dia destes a malfadada alínea que existe numa lei 

do século passado e que nos amarra ao politécnico vai cair e esse dia está muito próximo. (S 

31.1) E no dia em que cair, no dia em que cair, nesse mesmo dia, esta escola passa a escola 

universitária. (S 31.2) Sim, quer dizer, eu não estou nada preocupado que haja aqui ao lado 

uma escola politécnica. Leme (S 32.1) Tal como Deodato (2006) já clarificou, verifica-se, 

do ponto de vista jurídico, a desatualização do normativo citado. 

Tala corrobora as afirmações dos atores anteriores. Contudo, sugere uma tendência para 

harmonizar a situação num perfil universitário, pois, tal como nos refere: Poderíamos ter 

escolas integradas no subsistema politécnico, poderíamos ter escolas integradas no 

universitário, mas isso, tendencialmente, poderá ser um sistema superior e não ter necessidade 

de … (S 30. 3) Pois, mas umas estão integradas no ensino politécnico, mas outras não estão 

integradas… Outras estão integradas em universidades… Poderia haver uma tendência para 

harmonizar esta situação. Tala (S 31. 1) (A 31. 1)  

Estes atores justificam as suas opções relativas à representação do ensino de 

enfermagem na atualidade de diferentes formas. Por um lado, por se considerar a 

disciplina enquanto universitária, na narrativa de Aguagem, e se considerar a carga 

negativa e estigmatizante do ensino superior politécnico (Amendoeira, 2008): O facto de 

a enfermagem ser remetida para o ensino politécnico trouxe também um pouco esse estigma. (S 

11. 4) Enfermagem está no politécnico… Sendo que, não está só no politécnico, Enfermagem 

está de facto nos dois sistemas. (S 11. 5) (A 11. 3). 

Já nas palavras de Leme, estão modelos de formação modernos e integradores: Digamos 

que lhe gostaria de lhe pôr aqui uma pitadinha daquilo que é feito em alguns estados dos 

Estados Unidos da América do Norte, que é haver, digamos assim, uma ampla área comum em 

ciências da Saúde onde emergem depois as várias profissões. (S 28.3) E essa área comum ser 

só comum não só do ponto de vista conceptual, mas do ponto de vista de convivência dos 

alunos. (S 28.4) 

Por outro lado, é visível a falta de paridade, referida por Tala, que está na génese das 

suas idealizações do ensino: Quando olhamos para as equipas de saúde… E, repare, a 

enfermagem conseguiu em poucas décadas chegar a um nível de formação muito semelhante… 

igual às outras profissões e, neste momento, nós temos todas as profissões de saúde a saírem da 
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sua formação inicial com um ciclo de estudos diferente do nosso e parecendo que não, quando 

se discute a paridade científica dentro das equipas de saúde, isto pode ser um aspeto relevante. 

(S 33. 3) Temos paridade científica, reconhecem-nos e, portanto, dá também alguma satisfação 

e uma autoestima boa, que é desejável também. (S 6. 3) (A 6. 2) O mesmo sujeito refere 

ainda que o mais importante será garantir uma discussão em torno de: Onde é que está o 

ensino superior e como é que está e esta dicotomia politécnico/universitário deixa de fazer 

sentido. (S 28. 9) (A 28. 9) Eu acho que está a chegar uma altura de fazer uma reflexão em 

torno do ensino superior e esta dicotomia politécnico/universitário. (S 28. 4) (A 28. 2) Penso 

que vai começar a curto prazo a deixar de fazer sentido, porque as profissões, não há umas que 

pensam e outras que fazem… (S 28. 5) (A 28. 3)  

De igual modo se integram, neste grupo, dois sujeitos que desenvolvem a ação docente 

em Institutos politécnicos e caracterizam o ensino de enfermagem noutros cenários. 

Alar considera estar num momento privilegiado: O que significa que, na dimensão que tem 

a ver com as transições, as mudanças que estão a ocorrer no ensino superior, nós temos uma 

oportunidade única da enfermagem, penso eu. (S 18. 5) Nesta continuidade, para o mesmo 

sujeito, as instituições e os planos curriculares que consigam dar esta volta serão, com certeza, 

não tenho dúvidas, planos curriculares de futuro e instituições de futuro. A minha expectativa 

individual… (S 19. 7) É contribuir para isto… em todas as sedes! É contribuir para que se 

reflita aquilo que é a verdadeira natureza da Enfermagem. (S 20. 3). Por fim, Alar remata o 

seu discurso, a este propósito, numa tónica otimista: Acho que estamos no rumo certo, é 

preciso é apanhar o veículo certo na velocidade certa! (S 28. 3). 

Proa faz parte do grupo de sujeitos que vislumbra o ensino de enfermagem noutros 

cenários. Este ator sublinha: Eu tenho a expectativa de integrarmos todos, ou melhor, 

reformulando, eu tenho a expectativa de que o ensino de enfermagem passe a ser integrado no 

ensino universitário e não como está na atualidade para a maioria das organizações no sistema 

politécnico. (S 16.1). Justifica as suas opções visionárias com recurso aos descritores e às 

questões de paridade no que diz respeito à investigação: Só nos últimos 4,5 anos é que tu 

concorres em pé de igualdade nas bolsas da FCT. (S 17.2) A investigação está no domínio da 

universidade, mas também está nos descritores que orientam a formação dos nossos planos de 

estudos. (S 16.3). 

Em síntese, podemos referir que os sujeitos que, ao caracterizarem o ensino de 

enfermagem, se reveem noutros cenários, expressam num primeiro tempo a ligação ao 

subsistema universitário. Contudo, da narrativa de dois sujeitos emerge a possibilidade 

de coexistir no ensino de enfermagem o sistema binário, isto é, de no mesmo espaço 
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existirem escolas de natureza universitária e escolas de natureza politécnica para o 

ensino de enfermagem. Parece ser determinante e oportuno para todos, na atualidade, se 

dar lugar a um debate em torno da natureza do ensino de enfermagem, já que este 

conjunto de professores não se sente confortável com o lugar que ocupa no sistema 

educativo nacional. Mestrinho (2012) propõe uma visão estratégia para se repensar o 

ensino de enfermagem, alicerçada num referencial de competências dos professores de 

enfermagem concebido pela mesma autora. Neste referencial, para além da sua utilidade 

para a avaliação de professores, “contém um potencial formativo no sentido de uma 

tomada de consciência de si próprio e de novas exigências profissionais, procurando 

simultaneamente, ser um instrumento de discussão, análise, debate e investigação das 

realidades do ensino de enfermagem” (Mestrinho, 2012, p. 305), minimizador de 

constrangimentos vários que se operam na docência.  
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7 –.DINÂMICAS IDENTITÁRIAS 

 

7.1 – Mudanças significativas da memória coletiva em Enfermagem 

Entre os finais do século XX e o início do século XXI têm lugar na sociedade 

portuguesa, ao nível do ensino de enfermagem, inúmeras alterações geradoras de crise, 

novas formas e configurações identitárias que constituíram desafios para a profissão 

(Dubar, 1997, 2006; Dubar; Tripier, 1998). É neste cenário, vivido pela maioria dos 

sujeitos da investigação, de instabilidades e ambiguidades geradas pelos processos de 

mudança na contemporaneidade, que sugerimos aos atores que enumerassem as 

mudanças mais significativas na profissão docente. No que diz respeito à categoria 

mudanças significativas na memória coletiva do ensino de enfermagem, que integra a 

dimensão ação e estratégia, emerge da narrativa dos sujeitos duas subcategorias 

principais: No século XX a década de prata e entre o século XX e XXI as décadas 

douradas. 

 

7.1.1 – O século XX e a década de prata  

Existem cinco sujeitos que identificam a década de 70 como impulsionadora e geradora 

dos acontecimentos que vivemos na atualidade. Com efeito, as reformas ocorridas no 

ensino de enfermagem naquela época foram determinantes e funcionaram como 

importantes estratégias de profissionalização para a enfermagem (Dubar; Tripier, 1998; 

Abreu, 2003; Amendoeira, 2006). 

Para Japona, Alador e Aguagem, enquanto professores com mais experiência na 

docência, é verdadeiramente nesta fase que se opera o que se viria a considerar as 

grandes mudanças do ensino de enfermagem, referindo-se em concreto à reforma 

educativa de 1976.  

Assim, […] quando passámos…do Livro Verde…do Livro Branco para…Livro Verde…sofri 

um bocado. Japona (S 56. 3)  
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Já estava bem, não é porque nós somos retrógrados e não mudamos, é porque de facto o ensino 

de enfermagem mudou quase tudo nos anos 70. (S 9. 7) (A 9. 1) Com aquele famoso plano de 

estudos de 76! (S 9. 8) E aí foi a nossa mudança para um paradigma de Bolonha, trinta anos 

antes de Bolonha! (S 9. 9) Portanto, as outras mudanças foram, no fundo, “olha que bom que 

já cá estão”. No fundo, vamos mudando. Aguagem (S 9. 11). 

No discurso de Aguagem é nítida a comparação de alguns aspetos que a reforma de 

1976 trouxe, nomeadamente referente à centralidade do ensino na pessoa do estudante, 

com o atual paradigma de Bolonha que, em contornos que nos remetem para a formação 

de adultos, centraliza igualmente a formação naquele ator. 

Já na narrativa de Alador, numa perspetiva reivindicativa da classe docente, emerge a 

reforma à época reformista numa perspetiva de rede e de desenvolvimento local: O 

primeiro mais marcante foi a greve de 1976… esse foi mesmo marcante […] eu fazia parte da 

Direção do Sindicato…acho que sim, não tenho a certeza, mas houve uma greve (…).(S 16. 1) 

[…] Foi logo com o arranque da escola, não é? (S 17. 1) E então foi, isso para nós foi 

marcante por vários motivos… ah… Eu acho que isso consolidou a escola por causa da atitude 

dos alunos durante a greve. (S 17. 2) Porque nessa greve […] Eu acho que o Secretário de 

Estado da Saúde nessa altura era o Dr. Albino Aroso, não tenho a certeza mas penso que 

era…e uma das coisas que foi feita aqui em […] foi que o Governador Civil veio ao Hospital 

inquirir os doentes…em pessoa, como é que eles estavam a ser tratados. (S 17. 3) Também 

muito política… no sentido em que nós estávamos muito… entrosados e ainda continuamos, 

mas agora menos, com as estruturas, como, por exemplo, as Autarquias locais, muito, muito. (S 

29. 7) Agora menos, menos, porque é mais formal, há mais filtros, há menos acesso, há mais… 

Alador (S 30. 1)  

Alar e Proa, professores em fase de diversificação, reconhecem a importância da década 

de 70, não lhe dando, contudo, tamanho protagonismo, talvez por não a viverem tão 

diretamente como os anteriores sujeitos. 

Por exemplo, […] uma década que eu considero de preparação para a década de ouro, que foi 

o final da década de 60 e 70, com a Escola de Ensino e Administração em Enfermagem, em que 

a investigação começou… mas não era a investigação que tinha visibilidade, o que tinha mais 

visibilidade era a sistematização dos saberes dos enfermeiros, fosse pela via das estratégias 

que eram utilizadas, como por exemplo, a realização de conferências em conjunto dos alunos 

quando terminavam o curso… isso teve uma importância muito grande na minha perspetiva. 

Alar (S 15. 1)  
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O discurso de Alar remete-nos para a importância da Escola de Ensino e Administração 

na construção de uma nova forma de pensar em Enfermagem com repercussões quer no 

ensino, quer na profissão (Amendoeira, 2006). 

Já da narrativa de Proa emergem conquistas várias que nos remetem para estratégias de 

profissionalização na profissão de enfermagem com grande significado nos cenários 

políticos educativos (Dubar e Tripier, 1998; Abbott e Wallace, 2005).  

[…] a transição do plano de estudos do LV para o plano de estudos que há-de ser precursor do 

bacharelato, aqui neste meio esta tentativa e o conseguir trazer um certo conteúdo de 

enfermagem para os currículos e portanto não só na associação aos cuidados da patologia 

médica, da patologia cirúrgica, da nefrologia… e depois a integração no ensino superior e 

agora em concreto a possibilidade do acesso ao grau de doutor em enfermagem que eu acho 

que é de facto uma conquista. Proa (S 4. 16).  

Em síntese, a década de setenta é vista como um período rico para a profissão e 

educação em enfermagem. Os nossos atores justificam as suas opções com centralidade 

na reforma de 1976, reconhecendo nesta importante reforma do chamado “Livro verde” 

(16)
, que unificou de algum modo o ensino de enfermagem no país, aspetos presentes no 

atual paradigma de ensino. 

 

7.1.2 – Entre o século XX e o século XXI - as décadas douradas  

Usando a metáfora das décadas douradas para a profissão e ensino da enfermagem, para 

nos referirmos às décadas de finais do século XX e princípio do século XXI, 

constatamos que estas são as mais referidas pelos sujeitos da investigação como 

geradoras de mudanças conducentes a crise identitária (Dubar, 2006), principalmente 

para os docentes em fase de diversificação. Existem, contudo, três docentes com mais 

experiência profissional que se reveem igualmente nestas janelas temporais. A segunda 

metade do século XX deu lugar às principais estratégias de profissionalização em 

enfermagem com repercussões muito evidentes no ensino (Dubar; Tripier, 1998). 

Referimo-nos em concreto à entrada no sistema educativo nacional ao nível do ensino 

superior politécnico em 88, à saída do Regulamento do Exercício Profissional em 

Enfermagem por decreto em 1996, à criação da ordem dos enfermeiros em 1998 e à 
                                                      
16

  Cf., a este respeito, o Capítulo 3.2. da Parte I da presente tese. 
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reconfiguração da rede de escolas de enfermagem noutros estabelecimentos de ensino 

mais amplos como são os Institutos superiores politécnicos e as universidades, entre 

outros aspetos. 

Encontramos três cenários possíveis nas justificações das opções tomadas pelos nossos 

atores. Um ligado em concreto às alterações operadas pelo novo paradigma - processo 

de Bolonha -, um segundo referente à alteração da rede de escolas subsequente, que 

levou as tradicionais escolas de enfermagem para novos territórios de ação docente e, 

por fim, um último cenário onde não se encontram justificações claras para a opção 

tomada, mas justificações laterais centradas no próprio sujeito da investigação ou na 

instituição onde leciona em particular. 

No primeiro cenário encontramos Tala e Turina, que assentam as suas justificações nas 

alterações e exigências que o novo paradigma de Bolonha imprimiu à ação docente: […] 

eu penso que todos nós enriquecemos muito e, por exemplo, a mobilidade é uma perspectiva 

disso. (S 26. 6) Estas questões de integrarmos outros olhares, de integramos outros 

profissionais, são sempre muito mais enriquecedoras do que… (S 26. 7) (A 26. 2) Não podemos 

fazer… e sempre que possível, quando fazemos a mudança com os outros e na diversidade, 

fazemo-la melhor! Tala (S 26. 3) (A 26. 1)  

Foi uma fase muito grande, muitas exigências, pelo próprio mercado de trabalho, pelas 

próprias mudanças do curso, com construção de Bolonha, com as auditorias, com as 

acreditações… (S 16. 3) […] eu sempre estudei em escolas públicas, a única que é privada é 

agora a do Doutoramento, e de facto acho que as escolas privadas, na qual eu me insiro, são 

muito controladas, muito controladas, muito auditadas, muita coisa, muita burocracia e eu 

tenho pena, e digo isto, e tenho muita pena porque muito do meu tempo que gostaria de dedicar 

ao meu estudo, à minha investigação, aos meus alunos, é ocupado por esta burocracia porque é 

Bolonha, adequação a Bolonha, depois é qualidade e depois é a acreditação…Turina (S 16. 5)  

No segundo cenário referente às alterações da rede subsequente à mudança de 

paradigma, encontramos Leme, Garroa e Armação. Para estes sujeitos, a grande 

mudança geradora de crise prende-se com as alterações espaciais e o modo como esse 

facto, de forma positiva para Leme e Garroa, e de forma negativa para Armação, anima 

os seus itinerários. Assim, para Leme: Neste salto, estamos a falar na integração no espaço 

universitário, digamos que o cenário no que diz respeito à natureza da escola, de repente, 

começou a sofrer profundas alterações. (S 6.5). Já para Garroa: Embora eu considere, embora 

eu considere que a passagem para o instituto tenha sido um marco importante, um marco 
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importante, também, também o encarei de uma forma natural. (S 37. 1) Onde posso ter sentido 

algumas… mais alterações foi, porque deixámos de pensar… A nível só da escola, e como eu 

referi, há pouco, o pensamento tem que ser mais abrangente e pensar que não somos só nós, 

não é? (S 37. 2) (R 37. 1). Sob um olhar mais atento para a narrativa destes últimos 

sujeitos, podemos referir que os mesmos, de forma positiva, se aproximam da mudança 

ainda que, como posteriormente se verá, com estratégias de adaptação díspares. 

Como nos devemos relacionar e a capacidade de negociação, que eu lembro-me disso, por 

exemplo, quando era para a aprovação dos cursos, não é? (S 38. 1) Nós todos os anos, e isto 

reportando-nos à, à entrada no instituto, todos os anos antes do próximo ano lectivo, nós 

tínhamos que apresentar os cursos. Garroa (S 38. 2) 

Armação justifica as suas opções de forma negativa: Para mim, nunca é problema, se não 

tenho outra opção, tenho que me adaptar ou vivo infelicíssima, não é? (S 19. 2) A escola no ano 

2000, 1999 abre o CLE pela primeira vez já como Licenciatura… Ah, mas aí foi a grande 

mudança! (S 8. 3) (A 8. 1) A mudança grande foi o CLE, o Curso de Licenciatura em 

Enfermagem, que nos fez a todos mudar muito, começamos (…).(S 10. 2) 

Agora é como se nos quisessem tirar a nossa casa… e agora vais para ali! (S 19. 5) Eu não sou 

capaz… aliás, eu disse logo: Vocês nem pensem tirar-me o meu gabinete! Podem lá pôr quem 

quiserem, ao lado, numas cadeiras… mas eu não saio dali! Armação (S 19. 6)  

Por último, surgem quatro professores que se reveem igualmente nestas janelas 

temporais como geradoras de mudança e crise, ainda que as suas justificações se nos 

configurem atípicas. Esta atipologia reside na atitude indiferente e lateral de Mestre, 

Palangre, Pita e Machucha ao justificarem a mudança em aspetos consonantes com a 

sua individualidade e particularidade. Assim, Mestre centra-se nas mudanças 

institucionais particulares vividas pelo seu estabelecimento de ensino no decurso das 

alterações da política educativa: É muito complicado! Muito complicado! Não só a mudança 

física de equipamento, mas a mudança psicológica, muito difícil! (S 14. 26) Ou seja, o sentido é 

que eu tenho uma função que é a função de levar esta escola enquanto património. (A 14. 4) 

Porque levar uma escola com 60 anos atrás é um peso muito grande. (S 14. 33) (A 14. 5) 

Embora possa ser uma coisa nova, uma coisa moderna, mas tem que ser uma coisa que esteja 

coerente com o nosso passado. Mestre (S 14. 37). A narrativa de Mestre deixa, claramente, 

transparecer aqui a focagem em missões internas (Goodson, 2008), numa primeira 

reação à mudança, equacionando um futuro eventualmente diferente. 
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Neste cenário de mudança também se revê Palangre, ainda que com base em 

justificações que se configuram desviantes, expressando a sua atitude conservadora da 

seguinte forma: Essa não, tenho dúvidas, não é ser retrógrado, como se costuma dizer, 

resistente à mudança, não é uma questão de resistência à mudança. (S 65. 1)Tenho muito essa 

experiência e nós sabemos que muitas vezes começam os orientadores começam muito bem mas 

depois desleixam-se. Palangre (S 65. 2). 

Outros referem não sentir a mudança alheando-se de certa forma da mesma, tal como 

nos refere Pita: Em termos de organização, em termos de ensino, em termos de plano de 

estudos, não senti grande mudança Pita. (S 20. 5.)  

Há ainda quem, ao referir-se a outros momentos da sua vida socioprofissional, 

mencione, como estratégia, o retomar de lugares de conforto, como nos expressa 

Machucha: […] Porque se não resulta, eu volto ao antigo. (S 82. 1).  

Em síntese, para a maioria dos sujeitos, as décadas douradas são as janelas temporais 

mais impulsionadoras de mudança e consequente crise identitária (Dubar, 2006). Os 

sujeitos justificam as suas opções pelas alterações impostas pelo novo paradigma de 

Bolonha, ainda que outros sujeitos, que se veem na mesma categoria principal, 

sustentem as suas opções na reconfiguração da rede escolar, com consequentes 

processos de integração e transmissão para estabelecimentos de ensino mais amplos em 

novos territórios do ensino superior. Conscientes que a contemporaneidade aviva a 

memória, são, contudo, os professores em fase de diversificação que mais sustentam 

este ponto de vista. Existe ainda um conjunto de cinco sujeitos, dos quais três se 

encontram em fase de serenidade por experimentarem uma larga experiencia na 

docência, que consideram que foi na década de setenta que se encetaram as principais 

mudanças geradoras de crise no ensino e na docência. Sustentam estas suas afirmações 

principalmente no novo plano de estudo conhecido pelo “Livro verde”, que apontava já 

como metodologia de ensino a centralidade do ensino na pessoa do estudante, como na 

atualidade Bolonha igualmente promove ou exige. 

 

7.2 - Sistema Relacional 

Estamos conscientes que a análise do sistema relacional nos propicia ou desvenda o 

quadro das transações relacionais dos nossos atores (Dubar, 1997, 2006; Demazière e 
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Dubar, 2004), na relação consigo ou na relação com os outros. Assim, percorrem-se as 

narrativas dos mesmos para delas fazer emergir as sequências relacionais mais 

expressivas ou relevantes. Nestas últimas, que constituem os níveis de relação 

agrupados e sintetizados em Anexo XIV, fazemos emergir num primeiro tempo os 

protagonistas individuais com influência no itinerário socioprofissional dos nossos 

professores para, num segundo tempo, se dar relevo aos atores coletivos enquanto 

parceiros de destaque (Demazière; Dubar, 2004). O sistema relacional apresenta-nos as 

relações do indivíduo em estudo, consigo e com os outros em contexto, dando conta das 

transações relacionais operadas na construção identitária (Dubar, 1997, 2006). Por 

último, ainda segundo os mesmos autores, identificam-se as personagens chave 

naqueles itinerários profissionais (Demazière; Dubar, 2004). 

 

7.2.1 – Na relação individual 

A maioria dos sujeitos do estudo assume-se enquanto protagonista central da sua estória 

socioprofissional. Na relação consigo próprios, na relação com familiares ou outras 

pessoas de referência, que se sintetiza no Quadro n.º11, está sempre patente aquela 

evidência, lembrando que o sujeito é ator e simultaneamente autor da sua própria vida 

(Dubar, 2003). 

A relação consigo própria é muito marcante na narrativa de Garroa e Tala, que 

alimentam uma reflexão profunda da sua prática profissional com um sentido ético da 

profissão (Amendoeira, 2006; Mestrinho, 2012). Assim, nas palavras de Garroa: Eu 

acho que às vezes não sou a professora, professora na verdadeira acepção da palavra. (R 13. 

4)  

As palavras de Tala igualmente imprimem a reflexão que é característica da fase de 

Serenidade (Huberman, 1992): […] era uma capacidade de afirmação e de autonomia que 

não tínhamos e é esse trajecto que eu guardo como gratificante na profissão e quando penso: 

Será que contribuí com alguma coisa? (S 1. 6) (R 1. 1) 

No que diz respeito aos atores em fase de diversificação, nas palavras de Mestre, 

igualmente sobressai uma reflexão profunda sobre a sua existência enquanto professor: 

A minha formação pessoal, mesmo extra enfermagem, foi uma formação que implicava que em 

cada ser humano tem que ter um projecto, tem que ter uma visão da sua vida, tem que ter uma 
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concepção do que é que eu ando aqui a fazer na vida e não apenas a cumprir tarefas que outros 

me mandam, mas sim eu próprio tornar-me protagonista da minha vida. (S 2. 5) (R 2. 2) 

As expressões veiculadas por Proa, dentro da mesma fase, apelam claramente a uma 

consciencialização de um percurso individual na relação consigo numa fase de 

crescimento pessoal, de auge da carreira, onde cada ator se apropria de uma série de 

compromissos institucionais de grande responsabilidade para atingir a satisfação 

profissional. Assim, nas palavras de Proa: Tem que ser um trabalho individual, porque 

nenhuma organização consegue responder aos seus anseios todos ou aos anseios de uma 

equipa. (R 15. 5) Portanto, há aqui uma dimensão de trabalho muito individual. Muito 

individual. (R 15. 6).  

Alar e Palangre parecem ter atingido já algum limiar de satisfação ao referirem: Sinto-

me muito confortável. Alar (S 2. 1) (R 2. 1) Sentirmo-nos competentes dá-me uma grande 

satisfação pessoalmente. Palangre (S 41. 2) (R 41. 1) 

Ainda na senda dos protagonistas individuais com relevo no rumo do itinerário 

socioprofissional, a família tem particular destaque para os sujeitos em fase de 

serenidade. Garroa, Japona, e Machucha distinguem, nas suas sequências relacionais 

com maior relevância, familiares que foram determinantes para a pessoa que são hoje, 

destacando a importância da socialização primária na construção de alicerces para, na 

socialização secundária e profissional, sustentar o processo identitário (Dubar, 1997, 

2006). Ilustramos a ideia com as seguintes sequências relacionais de Garroa e 

Machucha, respetivamente:  

O meu pai também pós a hipótese do magistério primário. (S 4. 7) (R 4. 1)  

Eu acho que eu era uma figura muito tímida, bastante tímida, venho de uma família alargada… 

nuclear grande, com pais bastante ditadores, à moda antiga, mas que nos transmitiam muitos 

valores… há coisas no meu pai que me marcaram de uma maneira muito positiva e com a 

minha mãe também. (S 81. 3) (R 81. 2) 

Existem ainda outros protagonistas que influenciam o percurso socioprofissional com 

relevo para os nossos atores, como são alguns professores personalizados por Machucha 

e Aguagem enquanto determinantes para muito do que são hoje, respetivamente: 

Entretanto, quem foi a formadora na altura foi a professora Lima Bastos. (S 52. 2) (R 52. 1)  
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Um curso que me marcou claramente com aquela que viria a ser a minha professora de 

investigação no mestrado. (S 19. 3) (R 19. 1). 

Os enfermeiros da prática clínica destacados por Garroa e Machucha também surgem 

com igual expressão como elementos de relação muito importantes para a identidade 

profissional: […] com as reformulações que foram havendo dos cursos e dos planos de 

curso… era aproximar os docentes dos colegas. Garroa (S 40. 13) (R 40. 2)  

Também quem ia connosco ao hospital era a Enfermeira Costa Reis e a Enfermeira Diniz de 

Sousa. Machucha (R 44. 2) 

Na atualidade, a figura do reitor, nos casos de professores que desenvolvem a sua ação 

docente em contexto universitário, também toma corpo nas sequências relacionais 

individuais de Aguagem e Tala, respetivamente: 

 O Reitor atual, quando tomou posse, quis retomar o processo das Ciências da Saúde, e criou 

na altura, em 2002, um grupo de reflexão para as Ciências da Saúde […] e convidou-me a 

integrar esse grupo. Aguagem (S 6. 10) (R 6. 1) 

Isto é uma discussão que temos vindo a consolidar com o Sr. Reitor também e que está 

perspectivada a criação duma escola de saúde e, portanto, vamos ver como é que vai 

caminhar… Tala (S 10. 3) (R 10. 1) 

QUADRO N.º 11 - DISTRIBUIÇÃO DOS SUJEITOS EM FASE DE SERENIDADE E 

DIVERSIFICAÇÃO SEGUNDO OS PROTAGONISTAS INDIVIDUAIS 

Sistema relacional individual 

Protagonista Serenidade Diversificação Domínio 

Consigo Garroa, Tala Proa, Mestre, Palangre, Alar 6 

Familiar Garroa, Japona, Machucha Turina, Alar 5 

Professor Machucha, Aguagem Leme, Pita 4 

Enfermeiro Garroa, Machucha Armação, Turina 4 

Reitor Aguagem, Tala Leme 3 

Outros Japona  1 

 

7.2.2 – Na relação coletiva 

Nos cenários educativos da atualidade, que se desenrolam em escolas de natureza 

politécnica em contextos de Institutos superiores politécnicos ou universidades, existe 
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uma panóplia de atores coletivos que protagonizam o teatro da ação docente. Da análise 

das sequências relacionais produzidas pelos nossos sujeitos do estudo, e que se sintetiza 

no Quadro n.º 12, fazemos emergir, desta vez, os níveis de relação referentes a atores 

coletivos. Numa primeira fase, recorrendo às sequências com maior expressão ou 

relevância e, numa segunda, determinando quais os atores chave que se constituem 

como protagonistas centrais no processo de transação relacional, natural ou conflitual, 

na consolidação/construção do processo identitário e na procura de novas formas 

identitárias transitórias (Dubar, 1997, 2006; Demazière; Dubar, 2004). 

A relação dos sujeitos com os seus pares surge com maior relevância quer para os 

sujeitos em fase de serenidade, quer para os sujeitos em fase de diversificação. Para 

Aguagem: O facto de estarmos entre pares permite-nos ganhar imenso, pois permite-nos 

partilhar determinadas áreas de saber, preocupações, estratégias, permite-nos, em bom rigor, 

produzir e partilhar saberes. (S 10. 6) (R 10. 1). Para Tala e Leme são igualmente os pares 

que propiciam a discussão, como se verifica nas sequências de Tala: Mesmo quando 

organizamos momentos de formação mais informais, eu procuro sempre trazer para os colegas 

e para o espaço de discussão outros olhares e outras pessoas que, às vezes, não têm uma 

ligação directa com enfermagem. (S 26. 5) (R 26. 2).  

Analogamente, nas palavras de Leme: Portanto, havia aqui, por um lado, o contacto com os 

colegas que me ajudavam a ir reconstruindo esta ideia que eu tinha da enfermagem e, por outro 

lado, esta solicitação constante de outras escolas também me obrigavam a manter-me, digamos 

assim, bastante atualizado sobre essa temática. (R 15.5) Também Alar corrobora a 

aprendizagem na diversidade de saberes disciplinares com os seus pares, pois tal como 

nos refere: Não fui lá aprender como é que se geria, mas fui sobretudo utilizar aquele espaço 

que chamava muitas vezes de laboratório, e alguns professores não gostavam muito, para testar 

lá, pelos trabalhos, pelas discussões, aquilo que fazia aqui. (S 13. 2) (R 13.1) 

Pita integra o grupo de professores em fase de diversificação e também para ela o grupo 

de pares é central nas relações que estabelece em trabalho. Assim: […] a grande alteração 

que eu senti foi realmente a proximidade com outros cursos, foi a aprendizagem que eu fiz 

também com os outros cursos. (S 27. 1) (R 27. 1) Nós estávamos…Começámos em simultâneo 

com a Fisioterapia. (S 14. 7) (R 14. 1)  

Estes processos relacionais com os pares nem sempre se afiguram pacíficos, como se 

observa nas palavras de Alador: Neste momento existe a febre académica de quase que só de 

graus académicos, porque somos pressionados para isso e isso causa algumas perturbações ao 
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nível da relações docentes-docentes. (R6. 4) (A 6. 2) Também para Armação a relação se 

configura por vezes conflitual: […] a junção não tem sido fácil, mas não é por causa disto, 

pelas relações com as pessoas, nós não nos entendemos todos uns com os outros. (S 24. 1) (R 

24. 1). Igualmente para Leme é na conflitualidade que se geram novas formas 

identitárias, lembrando que se constrói a identidade contra ou a favor de alguma coisa 

(Huberman, 1992) ou ainda nas relações de poder simbólico entre grupos profissionais 

(Sainsaulieu, 2001): Veio outra vez. Andamos a construir consensos à volta disto há anos e 

não saímos disto…as pessoas têm medo, que haja duas ou três escolas, meia dúzia que passem 

a escolas universitárias e de repente a coisa se complique… e de repente a “coisa” se 

complique! (R 31.6) (S 31.7) Eu posso dizer, por exemplo, que uma das primeiras guerras que 

eu tive na universidade, guerra entre aspas, entenda-se, foi com a relação de ajuda. (S 23.7) (R 

23.5). Também Mestrinho (2012) descreve o grupo de pares, enquanto professores do 

ensino superior, como os protagonistas com os quais os professores constroem a sua 

identidade profissional. 

Como uma derivação do grupo de pares, pela alusão feita ao grupo de interesse (Lawn, 

2000) enquanto mecanismo sociológico, refira-se o que três sujeitos expõem em relação 

ao Fórum do Ensino de Enfermagem: Digo isto pela forma como defendia o ensino de 

enfermagem a nível do nosso fórum de enfermagem e dos documentos que eram emitidos a 

partir dali que geralmente faziam eco junto do ministério. Garroa (R 49.1) Eu e outra colega 

vamos muitas vezes aos fóruns do ensino de enfermagem. Japona (S 67. 4) (R 67.1) E isso no 

fórum de ensino de enfermagem, como sabe é um espaço de discussão, e isto é claríssimo e isto 

voltou a ser discutido. Leme (R 31.5). Para estes três sujeitos, tal como nos refere Lawn, 

parece existir uma origem alternativa da produção da identidade centrada no 

envolvimento dos professores em movimentos sociais (2000, p. 76). O Fórum do ensino 

de enfermagem foi constituído em 2007 na sequência do término das reuniões de 

Diretores e Presidentes dos Conselhos Diretivos das escolas públicas no mesmo ano. 

Assim, mediante a adesão a uma carta de princípios, qualquer escola pública ou privada 

podia integrá-lo. O FEE, num período de 5 anos, parece ter adotado, com maior 

relevância nuns ciclos em detrimento de outros, o papel de movimento social e debate 

para estes 3 professores.  

Os alunos constituem os segundos protagonistas coletivos mais referenciados por três 

dos sujeitos do estudo em fase de serenidade. O uso da terminologia alunos, por si só, 

também nos remete para modelos de formação clássicos. Contudo, para Garroa, Japona 
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e Machucha os alunos constituem o centro da sua atividade lembrando o que Mestrinho 

(2011) refere enquanto ideais de docência, protagonizados por estes três professores. 

Ilustramos estas referências com as palavras de Garroa e Machucha, respetivamente: A 

minha forma de relacionamento com os alunos é muito próxima, muito próxima! (R 13. 3). Eu 

conhecia os alunos todos pelo nome, pelo nome e pelo apelido e eu agora sei o nome de poucos 

alunos… (S 50. 2) (R 50. 1) 

Os Enfermeiros da prática clínica são protagonistas centrais nas sequências 

relacionais de Mestre e Palangre, que integram o grupo de professores em fase de 

diversificação. Animamos esta constatação com as sequências relacionais de Mestre e 

Palangre por se constituírem com maior expressão: […] mais uma vez para não me afastar 

da realidade, para ir aos serviços, para ver o que é que as pessoas fazem, quais são as suas 

preocupações, o que é que é preciso nós ajudarmos a que os alunos ganhem mais 

competências. Mestre (A 6. 7) (R 6. 8) […] Foi então uma experiência extremamente 

gratificante, relação com aqueles profissionais, que eram enfermeiros com muitos anos de 

prática profissional. (S 5. 3) (R 5. 1) Muitos deles tinham sido meus colegas no Hospital. 

Palangre (S 5. 4) (R 5. 2). 

Neste cenário da prática clínica onde se destacaram os enfermeiros, nas palavras de 

Mestre e Palangre, emerge da narrativa de Armação a pessoa enquanto alvo de 

cuidados: Eu toda a vida me dediquei a este tipo de doentes, não são doentes iguais aos outros, 

não são melhores nem piores. (S 43. 3) (R 43. 1). De certa forma, expressam na sua 

narrativa uma ligação estreita aos contextos reais da prática clínica através dos seus 

atores de referência.  

As organizações profissionais ou de outra ordem social encerram o conjunto de atores 

coletivos veiculado pelos nossos sujeitos, ainda que com maior relevância para os 

professores em fase de diversificação. Os estabelecimentos de ensino, enquanto 

organizações com dinâmica própria, constituem para Pita, Leme, Japona, Proa e 

Garroa as organizações com quem operam uma estreita relação. No caso particular de 

Leme, Japona e Pita, é a universidade que ganha relevo porque para o primeiro 

professor: Tudo o que a universidade tiver de bom que possa ser para nós uma mais-valia, 

queremos melhorar com certeza! (R 5.9). Já para o segundo: Na universidade… eu pertenci ao 

senado, eu pertenci à assembleia durante bastantes anos e existe uma diferença notória entre os 

subsistemas, até as regalias são diferentes. (S 68. 5) (R 68. 1). Por fim, para o último 

professor: Acompanhando e respeitando a filosofia da Universidade, mas foi mais fácil 
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construir um à parte, portanto, foi construir de raiz o Regulamento, foi construir de raiz a 

Biblioteca, foi construir de raiz a sala de práticas, foi estar muito próxima dos alunos, só com 

um ano, não é? Só com o 1º ano, 63 alunos. (S 14. 4) (R14. 1). No caso de Proa e Garroa, a 

escola é a organização com a qual, na sua plenitude, se relacionam, pelas dinâmicas que 

vivenciam no âmbito do Instituto superior politécnico. Para Proa, Quando a gente diz: a 

nossa escola é inovação, qualidade e humanismo, estas são marcas que nós tivemos que 

trabalhar em conjunto para encontrar o que é que queremos. (R 7. 5). Já para Garroa […] 

uma organização muito maior e então nós praticamente tínhamos que ir… não era tínhamos 

que ir… praticamente não, tínhamos que ir a todas as reuniões, se eu não fosse, tinha que ir um 

dos vice-presidentes. (S 27. 1) (R 27. 1). 

As organizações ligadas aos contextos reais da prática clínica são as referenciadas ou as 

que emergem das sequências relacionais de Mestre e Palangre, com maior expressão 

para o contexto hospitalar, para ambos os professores. Assim, para Mestre: Uma coisa 

que também tentamos sempre promover era a relação com os parceiros das instituições. (S 15. 

2) (R 15. 1)Esta resposta institucional é o nosso AP, quer dizer, é o nosso ponto de chegada, 

quer dizer, nós queremos isto. (R 16. 1) (S 16. 10). Para Palangre, No contexto hospitalar e 

dos centros de saúde, os guias de estágio e respectivos instrumentos de avaliação elaborados, 

após a primeira reunião, foram apresentados aos enfermeiros chefes e enfermeiros 

responsáveis nas áreas de cuidados de saúde onde pretendíamos realizar estágio. (S 29. 1) (R 

29. 1). 

Aguagem e Armação terminam a senda das organizações referenciando com relevância 

as organizações profissionais no seu itinerário profissional. Assim, para Aguagem, Estar 

com os outros na Associação Católica, na Ordem, na Pastoral da Saúde, quer dizer, sempre 

tive muita atividade extra-escola e isso, objectivamente, marcou tanto o meu percurso 

profissional como o pessoal. (S 18. 4) (R 18. 1). Armação refere fazer parte de uma 

organização […] europeia e então mandavam-me uns curricula novos, mandavam-me matéria 

nova e eu dizia assim: Esta escola é engraçada, porque o aluno constrói o seu currículo… e às 

vezes discutíamos assim, tínhamos uma pessoa da formação, outra da gestão, mesmo no adulto 

e idoso e fazíamos muito isso. (S 20. 3) (R 20. 1). Nesta continuidade, e para estes dois 

sujeitos, as relações institucionais nacionais e internacionais parecem determinantes nos 

caminhos percorridos por ambos. 
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QUADRO N.º 12 - DISTRIBUIÇÃO DOS SUJEITOS EM FASE DE SERENIDADE E 

DIVERSIFICAÇÃO SEGUNDO OS PROTAGONISTAS COLETIVOS 

Sistema relacional coletivo 

Protagonistas Serenidade Diversificação Domínio 

Grupo de pares Aguagem, Tala, 

Alador,  

Proa, Leme, Pita, Armação, Alar, 

Turina 

9 

Enfermeiros da Prática Palangre Mestre, Turina 3 

Grupo de interesse Garroa, Japona,  Leme 3 

Os Alunos Garroa, japona, 

Machucha 

 3 

Organizações Profissionais Aguagem,  Armação 2 

Organizações de outra ordem 

social 

Garroa, Japona, Proa, Leme, Mestre, Pita, 

Palangre 

7 

 

7.2.3 – Na relação com os atores chave 

Os protagonistas chave são para nós e, de acordo com Demazière e Dubar (2004), os 

atores que influenciam o percurso dos sujeitos em estudo, não só pela dominância dos 

níveis de relação, mas igualmente pela relevância das sequências relacionais que 

emergem da narrativa dos professores e que se sintetiza no Quadro n.º 13. 

Numa relação pacífica ou conflitual, para a maioria dos professores de enfermagem, é 

com os seus pares enquanto professores do ensino superior que se estabelecem os 

alicerces para o processo identitário em transição (Mestrinho, 2011), consolidando 

novas formas identitárias transitórias (Dubar, 1997, 2006; Demazière; Dubar, 2004). 

Esta aparente forte ligação dos professores de enfermagem aos professores do ensino 

superior, num formato pacífico ou conflitual enquanto atores chave, reside no facto de, 

como nos refere Mestrinho, a pertença dos professores de enfermagem a este grupo 

profissional continuar a não ser dominante, dando assim lugar à existência de “uma 

forte componente pessoal e de trajetórias profissionais que se insere em ambas as 

profissões, a enfermagem e a docência, própria de um período de transição, segundo o 

qual os indivíduos evoluem nas suas experiências biográficas com uma forte ligação às 

profissionais” (2004, p. 196). 
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Ainda segundo a mesma autora, parece emergir a necessidade, por parte dos professores 

de enfermagem, de integrarem uma nova cultura profissional dos professores do ensino 

superior (Mestrinho, 2011). 

Os alunos constituem para três professores de enfermagem na fase de serenidade os 

atores chave na centralidade do seu papel e sistema relacional. Com efeito, por um lado, 

o vocábulo “aluno” aponta para uma atitude mais passiva do ator em educação, por 

outro, os níveis de relação coletiva, nas sequências relacionais de Japona, Garroa e 

Machucha, apelam a uma pertença ao paradigma de formação anterior à 

contemporaneidade em formatos transmissivos (Ferry, 2003). Efetivamente, a 

centralidade da formação no aluno assente em patamares de relação pedagógica de 

grande proximidade caracteriza, há largos anos, o modelo de formação em uso no 

ensino de enfermagem (Mestrinho, 2011). 

Os enfermeiros do exercício profissional são protagonistas coletivos de relevo nas 

sequências relacionais de Mestre e Palangre. Para o primeiro sujeito do estudo, Esta 

resposta institucional é o nosso AP, quer dizer, é o nosso ponto de chegada, quer dizer, nós 

queremos isto. (R 16. 1) (S 16. 10). Já para o segundo professor, No contexto hospitalar e 

dos centros de saúde, os guias de estágio e respetivos instrumentos de avaliação 

elaborados, após a primeira reunião, foram apresentados aos enfermeiros chefes e 

enfermeiros responsáveis nas áreas de cuidados de saúde onde pretendíamos realizar 

estágio. (S 29. 1) (R 29. 1)  

Igualmente Mestrinho (2011) detetou alguns constrangimentos profissionais entre o 

ideal de ensino e a prática profissional, minimizada por um olhar atento de ambos os 

atores intervenientes, na procura de aproximação tantas vezes exercitada e muito poucas 

vezes conseguida (Nunes, 2007, 2010). 
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QUADRO N.º 13 - DISTRIBUIÇÃO DOS SUJEITOS EM FASE DE SERENIDADE E 

DIVERSIFICAÇÃO SEGUNDO OS PROTAGONISTAS CHAVE 

Sistema relacional  

Protagonistas chave Serenidade Diversificação Domínio 

Grupo de pares Aguagem, Tala, Alador,  Proa, Leme, Pita, Turina, 

Armação, Alar 

9 

Os Alunos Garroa, Japona, 

Machucha 

 3 

Atores da Prática  Mestre, Palangre, Armação 3 

 

Em síntese, a maioria dos sujeitos expressa a relação consigo próprios em patamares de 

reflexão muito profunda de quem são na docência, lembrando os processos de transação 

interna subjetiva (Dubar, 1997, 2006). Existem, contudo, outros protagonistas 

individuais e coletivos, com repercussões claras na identidade e no itinerário docente 

dos nossos atores do estudo, na transação objetiva relacional (Dubar, 1997, 2006). No 

sistema relacional coletivo, encontramos com maior expressão os pares, enquanto 

professores do ensino superior, como protagonistas chave para a construção identitária 

atual dos docentes, aspeto já estudado por Mestrinho (2012). 

 

7.3 - Sistema de ação docente 

Perante as reformas e mudanças operadas, tal como nos refere Goodson, a crescente 

defesa das narrativas e das estórias dos professores, enquanto forma de pesquisa, 

aproxima-nos dos professores, do seu conhecimento pessoal e da prática docente. Isto é, 

será possível compreender “como os professores se representam a si mesmos” (2008, p. 

52). Estamos conscientes de que a argumentação do sujeito sustenta a lógica e a 

estratégia discursiva (Dubar, 2006) e expressa-se segundo lógicas de sentido 

subjacentes à ação por eles determinada (Sarmento, 2000; Demazière; Dubar, 2004). 

Procurou-se na análise individual de cada itinerário deixar emergir a argumentação mais 

expressiva que caracterizava cada um dos atores individualmente para, nesta fase, 

analisar o todo. Em continuidade, analisadas as sequências argumentativas do conjunto 

das 14 narrativas dos professores em estudo na fase de diversificação e de serenidade 

(Huberman,1989, 1992), classificam-se os níveis de narração. As classes 
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argumentativas, que se organizaram em torno das dimensões e categorias estruturantes 

da análise, traduzem nas transações biográficas e relacionais o posicionamento dos 

sujeitos em relação à ação que protagonizam. As sequências argumentativas de cada 

sujeito foram agrupadas em classes argumentativas que se reveem nas categorias 

estruturantes de cada dimensão já abordadas em capítulos anteriores. Nestas classes 

argumentativas encontramos níveis de argumentação de três tipos: naturais, 

problemáticos e determinados 
(17)

 (Demazière; Dubar, 2004). Este tipo de classificação 

das sequências argumentativas dos atores, já decomposto no capítulo da metodologia, 

culmina agora a articulação entre os três níveis de narração: sequências biográficas, 

relacionais e argumentativas. 

Todos os sujeitos apresentam níveis de narração dos três tipos, ainda que com diferentes 

níveis de expressão. Contudo, emerge do discurso dos atores o recurso com maior 

expressão a determinado tipo de argumentação/sequência argumentativa, que 

igualmente caracteriza o sujeito do ponto de vista identitário (Demazière; Dubar, 2004). 

Os sujeitos cujas sequências argumentativas com maior expressão se reveem em 

determinadas apresentam igualmente, ainda que em menor escala, sequências 

argumentativas problemáticas, sustentando o determinismo argumentativo muitas vezes 

numa lógica de ação marginal ao sistema vigente. 

A maioria dos sujeitos expressa na sua narrativa uma argumentação natural que se 

configura ora em expressões conservadoras, ora em expressões conformistas, de acordo 

com as lógicas de mercado e de serviço público, sendo estas últimas historicamente 

mais persistentes nas escolas (Sarmento, 2000). Segundo Sarmento, enquanto na 

primeira lógica reina o princípio do mercado enquanto fator institucionalizador das 

políticas educacionais, a lógica de serviço público baseia-se “nos pressupostos de que a 

escola realiza uma finalidade geral que transcende os seus atores concretos, que essa 

finalidade é definida pelo Estado e coincide globalmente com o interesse de toda a 

sociedade e que o modo de concretização dessa finalidade supõe a uniformização dos 

processos organizacionais e pedagógicos, tornada possível pelo esforço normativo da 

administração centralizada da educação” (2000, p. 172). Contudo, a tendência mais 

marcada nas lógicas de ação subjacentes a estes discursos é a do serviço público, 

coerente com os normativos vigentes impostos pelo Estado, seguindo os desígnios 

                                                      
17

  Cf., a este respeito, o capítulo 5.4 da Parte I da presente tese. 
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estatutários da escola e das políticas macro com repercussões naturais na micropolítica 

da escola.  

Procuraremos, por fim, articular os níveis de função (transação biográfica) 

especialmente trabalhados nos capítulos anteriores, os atores, na análise do sistema 

relacional (transação relacional) e também já analisados e, por fim, na articulação destas 

duas transações precedentes, a narração, constituída por um conjunto de argumentos dos 

sujeitos (Demazière; Dubar, 2004). Significa isto que se visa articular as sequências 

biográficas principais, os protagonistas chave identificados na relação com os nossos 

sujeitos da investigação e os seus argumentos, procurando aceder a uma lógica interna 

da ação expressa na narrativa (Demazière; Dubar, 2004; Dubar, 2006). Esta última 

análise, centrada nas classes argumentativas encontradas nas narrativas dos sujeitos da 

investigação, constitui-se como complementar a todo o processo indutivo desenvolvido 

até esta fase e que permitiu aprofundar o sentido do discurso verdadeiro e de exposição 

dos atores (Foucault, 2006) para se chegar aos mundos socioprofissionais. Reconhece-

se ainda que as identidades são igualmente construções discursivas (Barbier, 2006). As 

categorias, as classes argumentativas ou níveis de argumentação comuns a determinado 

conjunto de sujeitos constituem formas identitárias (Demazière; Dubar, 2004) que 

culminam nos mundos socioprofissionais/itinerários tipo que apresentaremos em 

seguida.  
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8 - MUNDOS SOCIOPROFISSIONAIS E ITINERÁRIOS TIPO 

Ao longo dos capítulos anteriores temos identificado e interpretado, através das 

representações que os sujeitos têm do seu itinerário e da profissão docente nos contextos 

de ação educativa, aspetos que estruturam as dinâmicas identitárias. Apesar da riqueza e 

singularidades encontradas em cada percurso socioprofissional, foi possível descobrir e 

analisar algumas regularidades transversais às trajetórias socioprofissionais. Estas 

regularidades encontradas no itinerário anterior à docência e no itinerário docente 

remetem-nos para a identidade enquanto professor, para a exploração de novos 

territórios de ação educativa e para a natureza do ensino de enfermagem perante 

cenários de mudança do ponto de vista dos nossos atores do estudo. Aquelas 

homologias deram corpo à apropriação de uma trajetória biográfica e profissional no 

processo de socialização secundária dos atores, que se realiza numa dupla transação, 

biográfica e relacional/social (Dubar, 1997), levando os sujeitos do estudo a 

configurarem novas formas identitárias pela produção de lógicas de ação (Demazière; 

Dubar, 2004; Dubar, 2006). Foram estas homologias horizontais estudadas nos 

itinerários docentes que deram corpo aos capítulos anteriores da análise. 

No presente capítulo, ainda que se retome de forma geral os aspetos apresentados 

anteriormente, incide-se desta vez numa análise vertical das trajetórias (Anexo X), a fim 

de nos possibilitar agregar um conjunto de narrativas representativas de um mundo 

socioprofissional específico que corresponderá, no limite, a um ideal tipo, numa 

perspetiva metodológica Weberiana (Weber, 1967, 1969).  

A complexidade da natureza do discurso, bem como a multiplicidade de definições 

sobre o seu conceito, é uma evidência (Cheek, 2004). Com a análise estrutural do 

discurso encontrou-se um modo de acesso relevante ao sentido e às lógicas subjacentes 

ao processo de construção identitária (Demazière; Dubar, 2004; Flick, 2005; Denzin, 

Lincoln, 2006). Desta forma, e fazendo emergir homologias segmentárias da narrativa 

dos sujeitos, “pretende-se apenas encontrar pessoas mais ou menos “típicas” da 

categoria em estudo, que vivam determinada situação particular, etc., assumindo-se 

que os padrões que se revelem através dessas entrevistas indicam o conhecimento 

partilhado por outros membros da mesma cultura, categoria, grupo, problemática, 

etc.” (Nogueira, 2001, p. 34). A análise do discurso crítico não se constituiu como um 
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modelo teórico-metodológico aberto ao tratamento de diversas práticas na vida social 

(Resende; Ramalho, 2004), mas antes, retomando as palavras de Nogueira, […] “e 

partindo do pressuposto de que todas as leituras são possíveis mas que uma opção se 

impõe, deve-se optar por aquela interpretação que em termos pragmáticos venha a 

contribuir para uma maior transformação da ordem dominante” (2001, p. 36).  

Podemos constatar que não se encontraram três itinerários tipo absolutamente lineares. 

Existem, sim, três formatos de itinerário aos quais se agregam outras trajetórias por 

diferentes ancoragens e com fortalezas díspares. Assim, analisadas as narrativas e não 

os sujeitos, obtivemos três mundos socioprofissionais formatados em itinerários tipo 

que denominamos da seguinte forma: Missionários, Conservadores e, por fim, 

Visionários. Passamos a desenvolver estes itinerários, com maior detalhe, que 

constituem o resultado da análise estruturante (Demazière; Dubar, 2004) de três 

narrativas que considerámos casos-típicos, aos quais se agregam as outras narrativas 

que constituem o estudo principal. Assim, para cada caso tipo, apresentam-se em 

quadro os segmentos da narrativa (Flick, 2005) dentro das categorias principais e 

estruturantes encontradas, numa distribuição pelos três níveis de análise propostos por 

Demazière e Dubar (2004). 

Os três quadros que se apresentam referentes aos mundos socioprofissionais, obtidos 

através do esquema global das três narrativas, resultam do cruzamento de experiências 

que percorrem as três dimensões em análise no presente estudo 

(Construção/reconstrução identitária; Cenários de ação educativa e Estratégia) com as 

sequências biográficas, os protagonistas chave e a argumentação do sujeito (níveis de 

análise). Nos referidos quadros, fazemos emergir ainda expressões e palavras regulares 

da narrativa, enquanto categorias indígenas ou ordinárias expressas nas palavras dos 

próprios sujeitos (Dubar; Tripier, 1998; Demazière; Dubar, 2004). Assim, procuram-se 

homologias estruturais do conteúdo do discurso argumentativo que justifiquem o 

sentido da ação coletiva dos atores (Barbier, 2006) que se reveem em cada mundo 

socioprofissional, o qual se traduzirá num itinerário tipo. Pretendemos ainda 

“classificar, não pessoas enquanto sujeitos singulares, mas tipos de categorias de 

argumentações, de ordens «categoriais» e de «universos de crenças», de formas 

linguísticas que podem ser reagrupadas em classes e interpretadas como formas 

identitárias” (Dubar, 2006, p. 176) em resposta às tensões identitárias a que os atores 

estão sujeitos ao longo da vida. 
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8.1 – Os Missionários  

O mundo socioprofissional Missionário é particularmente marcante na narrativa de 

Mestre, conforme se sistematiza no Quadro n.º 14. Este Quadro resulta do cruzamento 

entre as sequências biográficas, relacionais e argumentativas e as experiências narradas 

por dimensão de análise, tal como já foi referido anteriormente. 

O substantivo/nome feminino missão é sobejamente utilizado na narrativa para 

descrever a função e a representação da docência. Esta palavra é igualmente utilizada 

pelo sujeito nas sequências argumentativas. Assumida claramente a docência e a 

representação que Mestre tem do seu itinerário enquanto missão, num primeiro olhar tal 

remete-nos para a componente altruísta que caracterizou a profissão e igualmente a 

docência até nos anos 60 se encetar, de alguma forma, a quebra do altruísmo das 

profissões (Dubar; Tripier, 1998). O substantivo/nome missão surge assim acoplado ao 

itinerário docente de Mestre e é igualmente central na sua representação docente. 

Formosinho e Ferreira descrevem uma conceção missionária da perspetiva do professor, 

que reside numa visão apostólica do ensino, em que “este é assumido como um 

chamamento e uma missão para cumprir com dedicação e zelo” (2009, p. 29), 

tornando-se, desta forma, a vocação e o espírito de missão características determinantes 

para a ação docente com entrega e dedicação. 

Lembrando que a narrativa tem de ser localizada (Goodson, 2008) e que as formas 

identitárias dependem do contexto (Demazière; Dubar, 2004), refira-se que esta 

componente missionária, aqui narrada por Mestre, acontece num território de ação 

docente não integrado e que ainda mantém a nomenclatura clássica de Escola Superior 

de Enfermagem. A escola olhada enquanto património cultural dá maior relevo às 

identidades herdadas (Dubar, 1997) que, missionariamente, se transportam ao longo do 

tempo, numa coesão consciente entre o passado e o presente. Tal como nos refere 

Estevão, “a escola é coparticipante dos processos que ocorrem no seu interior e que se 

prendem com a aplicação das funções sistémicas e a sua interpretação por parte dos 

seus atores. E de tal modo é assim que ela pode favorecer mais o ajuste ao sistema ou, 

então, o ajuste ao mundo da vida.” (2010, p. 205). Esta perspetiva da escola coloca aos 

atores educativos uma pluralidade de estratégias, que se podem configurar em múltiplas 

lógicas de ação, em resposta às mudanças que ocorrem. 
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O exercício da docência acontece marcadamente ligado aos contextos da prática clínica 

e, de igual modo, aos atores que integram as instituições de saúde enquanto contextos 

de estágio. Evidencia-se a tríade professor, estudante e orientador (Canário, 2007; 

Carvalhal, 2004), ainda que os protagonistas chave nos pareçam ser, pelo domínio das 

sequências relacionais, os profissionais da prática clínica.  

A forma identitária onde se revê Mestre, estruturada na dualidade identitária entre o 

enfermeiro e o professor (Mestrinho, 2011; Pedro, 2011), tal como já foi referido em 

capítulo anterior, poderá residir nas transações relacionais e sociais (Dubar, 1997, 2006) 

operadas entre os docentes da própria escola em fechamento, num primeiro tempo, e os 

profissionais da prática clínica que emergem da narrativa com maior expressão 

enquanto protagonistas chave, num segundo tempo.  

É entre a missão e o legado que transporta que se orienta toda a trajetória de forma 

missionária de Mestre. O local de chegada é o contexto clínico enquanto fecho da 

narrativa ou desta estória narrada. O registo idílico e missionário que marca o discurso 

da narrativa, pode ainda ser sustentado por algum altruísmo residual que caraterizou o 

ensino privado oriundo de escolas de proveniência religiosa, como é o caso de Mestre. 

Mestre revê-se no subsistema politécnico e, mais uma vez, justifica a sua opção numa 

argumentação natural (Demazière; Dubar, 2004), com a ligação aos contextos da 

prática clínica coerente com os normativos em uso. 

A forma identitária adotada por Mestre – estruturada na dualidade entre o professor e o 

enfermeiro, num formato entre o resistente e o residual - surge, no entanto, enquanto 

marca transitória. Isto é, perante os cenários emergentes de mudança, Mestre parece dar 

prioridade às “missões internas”, centrado num legado que transporta enquanto 

património cultural a manter. Segundo o modelo experimental de Goodson, a mudança 

neste mundo socioprofissional parece surgir da negociação entre agentes internos e 

externos, onde a “institucionalização depende da aceitação de uma missão interna e 

pessoal caracterizada pela paixão, pelo sentido de propósito, pelo investimento e pelo 

sentimento de «posse» ” (2008, p. 168). Mestre parece organizar-se em torno de uma 

fortaleza interna estruturante para, numa fase posterior, se abrir a novos territórios e a 

espaços com maior segurança e permeabilidade. 
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Os missionários integram um grupo que se apresenta com pouca expressão no conjunto 

das 14 narrativas. Estes atores expressam em maior número sequências de narração 

argumentativa do tipo natural ou problemática, ainda que, por fim, as lógicas 

subjacentes à ação que protagonizam se expressem numa lógica de mercado vigente de 

serviço público (Sarmento, 2000). Isto é, reveem-se claramente no paradigma de ensino 

e nos normativos vigentes, ainda que, estrategicamente, o recurso para ultrapassar as 

mudanças geradoras de crise se circunscrevam, numa primeira linha, a “missões 

internas” congregadoras e fortalecedoras da instituição. Deste modo, este mundo 

socioprofissional obtém, nas transações produzidas internamente onde, segundo o 

discurso de Mestre, toda a escola se mobiliza neste sentido. (A 6. 4) (R 6. 2), o acesso à 

reconstrução identitária.  

Integram este grupo Armação, e Turina, por diferentes ancoragens a Mestre, que 

sintetizamos no Quadro n.º 17 e igualmente pela ligação a fatores internos que 

fortalecem e sedimentam uma estrutura que possibilite noutro patamar a mudança.  

Armação dá conta de um universo patrimonial interno, que se tem de reestruturar e 

organizar, para se arquitetar a adaptação à mudança, igualmente partindo de domínios 

estruturais internos e com os seus pares, em primeira linha numa dimensão interna, para 

se avançar para novos domínios externos e mais largos, numa segunda linha: […] há 

uma construção para não se perder a identidade e para nos lembrarmos… porque eu 

acho que o passado não se apaga assim. (S 38. 3) (A 38. 1).  

Culminamos este grupo missionário por agregação a Mestre com as palavras de Turina, 

que refere que: trabalha-se para uma causa. (A 10. 1). É clara a separação entre 

missões internas e externas, pois tal como nos descreve: Cada ano que passa é mais 

complicado… E eu creio que não tem a ver com a instituição só, tem a ver, sobretudo, 

com as mudanças que temos vindo a sofrer. (S 18. 15) (A 18. 1).  

Em síntese, a forma identitária missionária, estruturada a partir da dualidade identitária 

entre o enfermeiro e o professor, numa trajetória subjetiva pautada pela academização 

que sustenta este mundo socioprofissional, é de coerência e de coesão interna. Observa-

se um semi-fechamento estruturante na transação biográfica e relacional num primeiro 

patamar expresso em missões internas (Goodson, 2008), coerente em toda a trajetória, e 

muito permeável aos contextos da prática clínica numa relação particular com os 

Enfermeiros dessa prática. As lógicas subjacentes à ação apresentam-se consonantes 
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com a lógica profissional sob princípios da profissionalidade docente, na dualidade 

identitária, com traduções numa lógica de serviço público em pleno cruzamento e 

intrusão com o sistema político e educativo vigente aproximando-se das lógicas de 

serviço público (Sarmento, 2000). Reconhece-se ainda uma aproximação do mundo 

socioprofissional missionário ao modelo empresarial descrito por Dubar e Tripier 

(1998) em estudos levados a cabo nos anos noventa. Esta lógica empresarial, descrita 

pelos autores, remete os sujeitos para uma dinâmica de mobilização e promoção interna, 

ainda que se cruze e coabite com uma lógica dominante definida pelo estado e do 

interesse de toda a sociedade, como é a lógica de serviço público (Sarmento, 2000). 
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QUADRO N.º 14 - ESQUEMA DA NARRATIVA DE MESTRE - MUNDO SOCIOPROFISSIONAL 

MISSIONÁRIO 

Análise  

do discurso 

 

Narrativa 

 

Sequências biográficas 

 

Protagonistas 

Chave  

 

Argumentos 

 

Experiência Dimensão 

1  

Construção/ 

reconstrução identitária 

Portanto é um pouco esta a minha 

missão, é a de qualificar a 

aprendizagem deles de lhes organizar o 

percurso, de lhes dar todos os subsídios 

que sejam adequados, não só em termos 

institucionais como em termos dos 

docentes que os acompanham, como em 

termos dos recursos, das áreas 

científicas, dos locais da parte clínica, 

ou seja, criar o substrato fundamental 

para que as pessoas entrando dentro 

desse ambiente cultural possam orientar 

o seu caminho. (S 1. 6) 

 

Primeiro, eu tenho a percepção de que 

tenho uma missão. (S 14. 2)  

 

E a missão não é uma ideia 

meramente peregrina ou ideológica não. 

(S 14. 3)  

 

Eu tenho de facto aqui alguém que 

depositou em mim, se depositaram 

confiança em mim eu tenho que levar 

esta missão avante. (S 14. 9) 

 

Nunca me hei-de esquecer… 

[…]quando eu senti…quando me 

pediram esta missão…eu não serei 

capaz, como é que é possível? (S 14. 14) 

Quando chegamos ao terceiro ano, 

gostamos de ouvir os colegas 

[Enfermeiros da prática 

clínica] que recebem que eles vêm 

muito bem preparados, que vêm com 

segurança, que vêm com mecanismos de 

autoproteção cívica, isto é, não fazem 

nada sem saber primeiro se está certo 

ou errado. (S 6. 16) (R 6. 4)  

 

Por outro lado, os profissionais 

que aqui trabalham, afirmam-se sempre 

enquanto enfermeiros. (R 7. 2) 

 

Porque muita da nossa relação com os 

alunos e com o bem-estar com o 

Estágio, com a facilidade que temos em 

encontra campos de estágio tem a ver 

com essas relações 

[Enfermeiros da prática 

clínica]. (R 15. 2) (A 15. 5) 

 

Uma coisa que também tentamos 

sempre promover era a relação com os 

parceiros das instituições. 

(S 15. 2) (R 15. 1) 

 

Esta é fundamentalmente aquela que eu 

creio que seja a minha missão. (A 

1. 2) 

 

Eu acompanho estágios, nomeadamente 

os estágios de integração à vida 

profissional, são aqueles que me 

permitem em termos de tempo, mas eu 

faço questão de acompanhar. (R 6. 7) 

(A 6. 8)  

 

Eu tenho de facto uma missão! (A 

14. 8)  

 

Pessoal, é da minha vida! Claro que é 

uma missão de vida! Não estou a 

pensar de daqui a uns anos acabo isto e 

(A 14. 9) 

 

Experiência Dimensão 

2 

Cenários de ação 

educativa 

Bom! Como é que a caracterizo? 

Caracterizo como sendo uma escola que 

tem, consciência que tem um património 

cultural. (S 5. 1)  

 

Capaz de tomar conta do seu destino, 

ser uma pessoa autónoma, com base em 

critérios de qualidade, de proximidade, 

de profissionalismo, de humanidade, 

sem nunca perder a humanidade, ética, 

mas tem que ser uma pessoa autónoma. 

(S 16. 5)  

 

Porque acho que o politécnico tem esta 

virtude, está muito próximo da 

realidade. (S 17. 3)  

Com segurança eles [Estudantes] vão 

metendo os pés na profissão. (S 6. 15) 

 

Porque muita da nossa relação com os 

alunos e com o bem-estar com o 

Estágio, com a facilidade que temos em 

encontra campos de estágio tem a ver 

com essas relações 

[Enfermeiros da prática 

clínica]. (R 15. 2) (A 15. 5) 

Porque eu acho que a escola se mobiliza 

toda, é muito sintonizada relativamente 

a estes princípios. (S 6. 7) (A 6. 1)  

 

Este é que é o nosso ponto de chegada. 

(S 16. 13) (A 16. 1) 

 

Que não descura o saber pensar do 

universitário, mas que usa esse saber 

pensar numa lógica entre o saber e o 

saber fazer. (S 17. 4) (A 17. 1) 

 

Neste momento escolho o politécnico 

por uma questão simples, porque eu 

sinto que está mais disponível para ir 

junto à prática. (S 17. 9) (A 17. 2) 
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8.2 – Os Conservadores 

O mundo socioprofissional dos Conservadores é especialmente manifesto na narrativa 

de Machucha e apresenta-se coerente ao longo de toda a sua estrutura discursiva. O 

Quadro n.º 15 resulta do cruzamento entre as sequências biográficas, relacionais e 

argumentativas e as experiências narradas por dimensão de análise do sujeito. 

O substantivo/nome aluno é sobejamente utilizado na narrativa de Machucha, 

estruturando-a e marcando os três níveis de análise: de função, de relação e de ação.  

O vocábulo aluno remete-nos, numa primeira linha, para modelos de formação mais 

clássicos em que se evidencia o carácter transmissor do professor e a atitude passiva do 

aluno (Ferry, 2003). Numa segunda linha, estamos perante a centralidade da formação 

na pessoa do aluno que caracterizou o ensino de enfermagem a partir da reforma de 76 

(Soares, 1997; Amendoeira, 2006; Nunes, 2003), num primado que ainda se mantém no 

atual paradigma de Bolonha, agora numa perspetiva de formação de adultos.  

Num outro olhar, mais detalhado, podemos incorrer numa comparação difícil entre 

centralidade e proximidade. Enquanto que a centralidade na pessoa do estudante pode 

promover o trabalho autónomo do mesmo noutros espaços e estruturas académicas sem 

a proximidade física do professor, a proximidade, a que Machucha por vezes se refere, 

lembra o que Hesbeen (2001, 2004) menciona relativamente à presença contínua do 

enfermeiro em contextos clínicos numa proximidade igualmente singular que, não só 

marcou a profissão de enfermagem, como, de certa forma, tem igualmente marcado o 

ensino. Esta aproximação remete-nos ainda para um dos aspetos que Mestrinho ressalta 

no processo evolutivo do profissionalismo dos professores enquanto “ideal ético de 

docente orientado para valores de ensinar e cuidar” (2012, p. 301).  

A propósito da avaliação de professores, Formosinho e Ferreira descrevem uma 

conceção romântica do professor em que é “valorizada a relação individual do 

professor com o aluno e a sala de aula é encarada como o espaço soberano do 

professor no qual não deve haver intromissões” (2009, p. 30). Numa clara dificuldade 

de adaptação a novos paradigmas, o recurso a formatos mais conservadores onde se 

valoriza a hora de contacto entre o professor e o estudante, em sala de aula ou nos 

contextos reais da prática clínica, em detrimento de outros momentos igualmente de 
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aprendizagem, conduz a uma atitude conformista destes sujeitos nesta fase transitória. 

Nos movimentos de emprego já abordados noutro capítulo, neste tipo de forma 

identitária, o recurso às identidades herdadas é central para estruturar, numa dinâmica 

que se quer familiar, o novo espaço de ação docente ou educativa. Nesta perspetiva, nos 

movimentos de emprego desloca-se um manancial cultural através da riqueza humana 

para se promover novas configurações culturais organizacionais assentes, neste caso, em 

formas identitárias conservadoras igualmente transitórias. 

São sentidas no discurso de Machucha dificuldades de adaptação a um novo 

profissionalismo docente “marcado pela socialização nos contextos formativos e 

clínicos, inscrevendo-se nas suas vivências e experiências, nos valores simbólicos da 

profissão de enfermagem e na interação com os contextos da docência que passou a 

realizar-se num quadro europeu do ensino superior” (Mestrinho, 2011, p. 299).  

Machucha apresenta uma trajetória linear cuja representação do itinerário docente se 

concentra na progressão da carreira. Já a forma identitária docente, na atualidade, 

estrutura-se em torno da didática dos modos de ensinar, com recurso a um sentido mais 

prático e menos académico, remetendo-nos para a valorização de padrões do 

conhecimento empírico e estético numa dimensão mais instrumental (Meyer, 1998; 

Carper, 1998; Aboot; Wallace, 2005). Nas palavras de Machucha, O doente era lavado! 

Pegava-se numa bacia e…despia-se e lavava-se o doente ficava limpo. (S 11. 5) Agora 

trata-se a escoriação e o doente fica na mesma com a roupa cheia de sangue… (S 11. 

10). 

Os conservadores justificam a sua ação com aspetos incompatíveis com o paradigma 

atual de ensino. Neste conjunto, estão por ancoragem a Machucha, tal como se sintetiza 

no Quadro n.º 17, Garroa, Pita, Japona, e Palangre, estes dois últimos sujeitos 

constituindo, ainda, itinerários atípicos. Com efeito, Japona integra, na atualidade, uma 

categoria de monitora, a vagar quando extinguir, e Palangre, tal como Machucha, após 

a reforma/“Desengagemant” (Huberman, 1989, 2007), integrou um novo projeto em 

formatos cuja lógica de ação subjacente se apresenta natural ao sistema vigente, por 

modos conservadores.  

Estes modos conservadores, ainda que muito ricos, tomam contornos na experiência 

acumulada quase exclusivamente. Ambos os sujeitos apresentam baixos níveis de 

argumentações determinadas e problemáticas (Demazière; Dubar, 2004), fazendo 
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emergir com maior expressão as sequências argumentativas naturais próximas de um 

paradigma de ensino clássico que parecem replicar, com aceitação, em novos cenários 

educativos da atualidade.  

Fundamentando a ideia anterior, para Garroa a […] escola, embora estando integrada 

no Politécnico e por isso numa perspetiva muito mais abrangente, eu acho que não 

perdeu ainda a sua identidade. (S 16. 1) (A 16. 1). Refere-se a uma integração virtual e 

normativa que não aconteceu ainda em termos de espaço territorial no novo cenário de 

ensino. Na narrativa de Japona, emerge uma ambivalência discursiva nas suas parcas 

argumentações, não formulando uma opção em concreto. O discurso de Japona sugere, 

assim, seguir igualmente os normativos em uso, não se posicionando claramente: Acho 

que há diferenças entre politécnicos e politécnicos e entre universidades e 

universidades. (S 67. 2) (A 67. 1). 

Pita, numa orientação similar e evidenciando a centralidade do papel do professor, 

igualmente relevante, refere: Aqui era eu o corpo [docente] presente. (S 16. 1). 

Já no caso de Palangre, no seu discurso emerge uma convicção coerente com o modelo 

em uso: Penso que algumas escolas lutaram muito para o curso ser integrado no 

Universitário pela dimensão do ensino universitário, mas não sei se é a melhor opção, 

eu tenho dúvidas. (S 44. 3) (A 44. 1).  

Em síntese, o mundo socioprofissional dos conservadores assenta fortemente no 

conjunto de identidades herdadas que forram e alicerçam a sua lógica de ação de dentro 

para fora. A forma identitária conservadora, estruturada em torno da didática dos modos 

de ensinar, apela a um fechamento onde os atores principais são os alunos numa relação 

pedagógica de natureza romântica (Formosinho; Ferreira, 2009) com o professor, 

enaltecendo-se paradigmas clássicos da formação em modelos transmissivos (Ferry, 

2003) e, igualmente, parecendo valorizar-se outros padrões do conhecimento como o 

estético e o empírico. Contudo, não se assume uma lógica de ação conflitual ou 

marginal ao sistema, mas sim uma lógica exemplar e cumpridora que nos remete, de 

novo, para a lógica de serviço público dominante (Sarmento, 2000). O mundo 

socioprofissional dos conservadores também se reflete, de algum modo, no modelo 

categorial desenvolvido por Dubar e Tripier. Segundo estes autores, neste tipo 

identitário ideal identificado, emerge uma lógica de anexação ao trabalho alternada que 

apela à especialização (1998). 
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QUADRO N.º 15 - ESQUEMA DA NARRATIVA DE MACHUCHA - MUNDO 

SOCIOPROFISSIONAL CONSERVADOR 

 

Análise  

do discurso 

 

Narrativa 

 

Sequências biográficas 

 

Protagonistas 

Chave 

 

Argumentos 

Experiência Dimensão 

1  

Construção/ 

reconstrução identitária 

Nas palavras de Machucha: O doente 

era lavado! Pegava-se numa bacia 

e…despia-se e lavava-se o doente ficava 

limpo. (S 11. 5)  

 

Agora trata-se a escoriação e o doente 

fica na mesma com a roupa cheia de 

sangue… (S 11. 10) 

 

Por isso, eu gosto imenso de saber e 

gosto imenso de transmitir. (S 26. 7)  

 

A competência do professor era dar 

aulas, orientar estágios e avaliar, mais 

nada… (S 48. 3) 

 

Agora o que mudou é desde tudo… 

[risos] Desde a elaboração de 

sumários, que são tão complicados, 

desde a papelada toda que nos pedem… 

Eu sei lá… (S 49. 1)  

[…] eu dantes conseguia, 

independentemente da memória ser 

outra e do número de alunos ser 

também menor… (S 50. 1) 

 

[…] Como um desafio! Porque se não 

resulta, eu volto ao antigo. (S 82. 1)  

Eu conhecia os alunos todos pelo 

nome, pelo nome e pelo apelido e eu 

agora sei o nome de poucos alunos… (S 

50. 2) (R 50. 1) 

Estou perto do aluno, muito perto. 

(S 83. 3) (R 83. 1 

Além do chamamento que eu sinto para 

o ensino, de sentir que os alunos 

também gostam de mim… isto pode ser 

um bocadinho… não sei, mas é o que 

sinto. (S 91. 6) (R 91. 1 

O meu nome e a minha palavra. (S 18. 

1) 

 

Porque o ensino é muito burocrático. (S 

48. 1) (A 46. 1) 

 

 Exige muito mais… Muito mais 

papelada, muito mais registos, muito 

mais… (A 46. 2) 

 

E o que é que acontece? Eu acho que 

temos muitas horas de trabalho, que faz 

parte do ensino, mas é extra-ensino e 

menos tempo para estar com o 

aluno. (S 49. 2) (A 49. 1) 

 

Sim, uma questão de palavra. (S 83. 1) 

(A 83. 1) 

 

Porque gostava muito mais de me 

atualizar no campo do que atualizar nos 

livros. (A 61. 1) 

 

Experiência Dimensão 

2 

Cenários de ação 

educativa 

Posso dizer que é uma escola um 

bocadinho à semelhança da [antiga 

escola] (S 89. 1)  

 

Uma escola bastante familiar em que 

nós nos conhecemos bem. (S 89. 2)  

 

Eu tenho medo de ser antiquada, eu vejo 

o nosso ensino muito mais ligado ao 

politécnico por ter uma vertente muito 

prática, muito prática. (S 92. 1)  

Além do chamamento que eu sinto para 

o ensino, de sentir que os alunos 

também gostam de mim… isto pode ser 

um bocadinho… não sei, mas é o que 

sinto. (S 91. 6) (R 91. 1) 

 

Eu tenho medo de isto ser uma ideia já 

ultrapassada… embora a gente sabe que 

os novos…é mais por uma questão de 

status. (S 90. 2) (A 90. 1)  

 

O ensino universitário dá mais status, 

mais categoria. (A 90. 2) 
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8.3 – Os Visionários  

O mundo socioprofissional Visionário é particularmente marcante na narrativa de 

Aguagem e é o que se apresenta com maior expressão e solidez. O Quadro n.º 16 resulta 

do cruzamento entre as sequências biográficas, relacionais e argumentativas e as 

experiências narradas por dimensões de análise da narrativa de Aguagem. 

O substantivo/nome feminino Disciplina é sobejamente utilizado na narrativa de 

Aguagem para descrever as categorias indígenas ou ordinárias (Demazière; Dubar, 

2004) encontradas no discurso. Assim, a palavra não só é visível nos três níveis de 

análise do discurso - sequências biográficas, relacionais e argumentativas - como é 

usada no âmbito das três dimensões em análise - construção identitária, cenários de ação 

educativa e ação e estratégia em episódios de narração. 

Por outro lado, a decomposição da palavra, por integração de prefixos e sufixos 

(interdisciplinaridade e multidisciplinaridade.), acontece igualmente para descrever os 

espaços e contextos de interação onde ocorre o desenvolvimento da disciplina de 

enfermagem, focada em processos de transação relacional (Dubar, 1997, 2006). A 

composição do vocábulo é também usada na narrativa de Aguagem para se chegar aos 

protagonistas chave da estória: os seus pares, enquanto professores do ensino superior. 

Tal como nos refere Mestrinho, “os professores de enfermagem estão num processo 

profissional ainda não completamente resolvido, faltando-lhes parte de um percurso 

que permite fazer a passagem para o grupo de pertença dos professores do ensino 

superior” (2012, p. 300). Do mesmo modo, o vocábulo surge nas argumentações usadas 

por Aguagem dando coerência a toda a narrativa e sentido à ação que a move em torno 

da disciplina de enfermagem. A disciplina de enfermagem parece ser central em todo o 

discurso e é em torno das ciências de enfermagem e do conhecimento de enfermagem, 

numa perspetiva reflexiva (Nunes, 2007), que se concebem, primeiro, a representação 

do itinerário docente cujo cerne nos remete para um processo de academização 

(Formosinho, 2009) e, depois, a identidade docente estruturada em torno de um saber 

disciplinar construído. 

Localizando a narrativa (Goodson, 2008; Demazière; Dubar, 2004), Aguagem refere-se 

a uma escola de natureza politécnica em território universitário que define enquanto 
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espaço relacional e sinergético. Aguagem revê-se no ensino em novos cenários de 

educação, ao nível do subsistema universitário, justificando as suas opções com a 

desadequação dos descritores, por um lado e, por outro, com a desatualização histórica 

do Decreto-Lei já abordada, do ponto de vista jurídico, por Deodato (2006).  

Neste espaço sinérgico, as identidades profissionais estruturam-se em torno de um saber 

disciplinar construído. De igual modo, Aguagem pauta o seu percurso socioprofissional 

- transação subjetiva (Dubar, 1997) - pelo processo de academização vivido na primeira 

pessoa (Formosinho, 2009).  

Nas transações relacionais os pares enquanto professores do ensino superior assumem-

se como protagonistas centrais (Mestrinho, 2012) para a construção identitária (Dubar, 

1997, 2006; Demazière; Dubar, 2004). 

A lógica subjacente à ação protagonizada por Aguagem apresenta-se inovadora, 

antecipatória e é sustentada por uma argumentação predominantemente determinada 

(Demazière; Dubar, 2004). Isto é, no sistema de ação, maioritariamente entre o registo 

problemático e o determinado, Aguagem expressa-se com argumentações como:  

A grande mudança no ensino foi nos anos 70. (A 9. 2)  

Portanto, isso só por si, além de ser uma responsabilidade, é também o privilégio e é a única 

situação onde nós podemos perceber que a enfermagem é de facto uma disciplina universitária. 

(S 10. 5) (A 10. 2)  

Não faz sentido nenhum tomarmos decisões hoje em função do que foi, tem sempre que ser em 

função do que há de vir. (S 23. 14) (A 23. 4)  

Neste último cenário, por ancoragem a Aguagem, constituiu-se o maior grupo composto 

por Alador, Leme, Tala, Proa e Alar, conforme se sintetiza no Quadro n.º 17. As 

ancoragens que integram este último cenário socioprofissional são maciças, como se 

pode confirmar pela leitura do Quadro n.º 17. As 6 narrativas, por ancoragem a 

Aguagem, constituem o padrão mais característico, com desvios muito pontuais, 

fazendo deste mundo socioprofissional o mais harmonioso e consistente. Estes atores e 

sujeitos do estudo reveem-se em lógicas subjacentes à ação que protagonizam, 

marginais ao sistema vigente. Adivinham-se algumas tensões na construção de uma 

lógica de ação marginal ao sistema vigente e que se aproxima da lógica inovadora 

estudada por autores como Alter (1996) e Dubar e Tripier (1998). Constituem-se como 
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argumentações que sustentam uma ação determinada e antecipatória desenvolvida por 

um ator inovador (Alter, 1996). Este mundo socioprofissional aproxima-se dos ideais 

tipo em rede, no qual emerge uma lógica de ação individualista centrada no projeto 

pessoal que aposta, por mobilidade externa, na relação com pessoas que partilham o 

mesmo projeto. (Dubar; Tripier, 1998). Documentamos esta última ideia de percurso 

individual inicial com alguns excertos das narrativas de Proa, Alar e Alador, ancoradas 

a Aguagem, dando resposta aos projetos individuais por via da investigação: 

Eu lembro-me que era muito individual, era muito um trajeto individual. (R 5.9) Proa 

Comecei com um projeto, portanto, não fiz formação avançada, na altura já havia a 

lógica dos seminários da formação avançada, mas eu não fiz. (S 12. 6)Alar  

Para conseguir isso, com financiamentos, precisamos de Doutores em Enfermagem, 

porque se eu fizer um projeto lindo […] (S 31. 21) Alador  

Já da narrativa de Tala e Leme emergem, na sequência de projetos individuais, as 

conexões a outros projetos de interesse do grupo profissional e o trabalho em redes 

nacionais e internacionais, como se verifica através de análise do discurso de Leme: 

Tenho muitos momentos de angústia e de incerteza, sempre muito preocupada, porque 

eu gosto que as pessoas tenham os projetos com interesse, com envolvimento e, 

portanto, também gosto muito que as pessoas se sintam bem. (S 15. 7) (R 15. 2)Tala 

[…] Queremos manter uma rede de tal forma próxima e eficaz que nos permita manter 

indicadores de resultados pedagógicos quer de o número de alunos que concluem o 

curso…no tempo standard do curso que se mantém na casa dos 95%. (A 11.1) (R 11.1) 

Leme 

A ligação às redes internacionais de investigação, o consumo de investigação, de tal 

forma que […]dentro do contexto da universidade, [os nossos estudantes são]os que têm 

mais contacto com a investigação, que é muito curioso, muito curioso. (S 11.7) Leme 

Em síntese, o mundo socioprofissional visionário assenta fortemente numa forma 

identitária estruturada em torno da disciplina de enfermagem. Já nas transações 

relacionais os pares assumem-se enquanto protagonistas chave na construção identitária. 

A lógica que sustenta a ação, protagonizada pelos visionários, é antecipatória e 

inovadora (Alter, 1996). Esta lógica equaciona-se em percursos individuais que, numa 
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fase posterior, se aglutinam e estruturam em projetos mais amplos e consistentes em 

rede com pessoas que partilham o mesmo projeto e a mesma lógica de ação (Dubar; 

Tripier, 1998) marginal ao sistema. 
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QUADRO N.º 16 - ESQUEMA DA NARRATIVA DE AGUAGEM - MUNDO SOCIOPROFISSIONAL 

VISIONÁRIO 

 
Análise  

do discurso 

 

Narrativa 

 

Sequências biográficas 

 

Protagonistas 

Chave 

 

Argumentos 

Experiência Dimensão 

1  

Construção/ 

reconstrução identitária 

[…] convidou-me logo para colaborar 

com ela aqui numa disciplina, o 

que significa que eu, em 95, já estava a 

colaborar nos mestrados. (S 5. 4)  

 

Portanto, isso só por si, além de ser 

uma responsabilidade, é também o 

privilégio e é a única situação onde nós 

podemos perceber que a enfermagem é 

de facto uma disciplina 

universitária. (S 10. 5) (A 10. 2) 

 

Isto permite uma afirmação da 

disciplina num contexto 

interdisciplinar que desafia 

cada disciplina a ser cada vez mais 

essa disciplina, sem medo da 

interdisciplinaridade, desde 

logo porque nos obrigamos à 

multidisciplinaridade. (S 10. 

8) 

 

E quando há várias disciplinas e 

tentamos, como acontece aqui, 

programas interdisciplinares, 

obrigamo-nos a que cada um seja capaz 

de dizer: “eu tenho isto para dar!” 

Obriga à sua própria redefinição 

enquanto disciplina para poder 

estar com as outras. (S 10. 9) (A 10. 4) 

 

Por outro lado, a minha primeira 

intervenção pública foi numa mesa 

redonda multidisciplinar sobre 

a problemática da humanização, sobre 

a humanização na comunidade 

hospitalar. (S 19. 5) 

E são de outras áreas 

disciplinares. (S 18. 7) 

 

O facto de estarmos entre pares 

permite-nos ganhar imenso, pois 

permite-nos partilhar determinadas 

áreas de saber, preocupações, 

estratégias, permite-nos, em bom rigor, 

produzir e partilhar saberes. (S 10. 6) 

(R 10. 1) 

 

 Ou seja, nós percebemos que 

recebemos muito, mas também damos 

muito. (S 10. 7) (R 10. 2) 

 

Eu acho que se estava a fazer caminho, 

sentia-se que se estava a fazer caminho. 

(A 4. 1) 

 

Ou seja, eu penso que nós não podemos 

ficar fechados no nosso “mundinho”, a 

olhar para os nossos livros, para as 

nossas coisas, para o nosso contexto 

individual. (S 8. 3) (A 8. 1)  

Uma coisa é o ensino, a disciplina. 

(A 6. 1) 

Experiência Dimensão 

2 

Cenários de ação 

educativa 

 

a unidade de […] mantém, apesar de 

tudo, algum distanciamento desta 

interdisciplinaridade, pela 

distância, acho que apenas porque está 

separado fisicamente. (S 10. 11) 

 

Estar com os outros na Associação 

Católica, na Ordem, na Pastoral da 

Saúde, quer dizer, sempre tive muita 

atividade extraescolar e isso, 

objetivamente, marcou tanto o meu 

percurso profissional como o pessoal. 

(S 18. 4) (R 18. 1) 

Digo isto sem, enfim… falsas modéstias, 

mas com algum orgulho! (A 9. 3) 

Portanto, isso só por si, além de ser 

uma responsabilidade, é também o 

privilégio e é a única situação onde nós 

podemos perceber que a enfermagem é 

de facto uma disciplina 

universitária. (S 10. 5) (A 10. 2)  
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Com o Quadro n.º 17 pretendemos apresentar na horizontal, em cores diferentes, as três 

narrativas tipo de Mestre, Machucha e Aguagem destacando, na mesma linha, as 

categorias estruturantes que mais as caracterizam e às quais se vão ancorar as diferentes 

narrativas que constituem esta investigação. Da análise do mesmo podemos verificar 

que o processo de ancoragem das 11 narrativas às três narrativas tipo de Aguagem, 

Mestre e Machucha, que se consolidam em três mundos socioprofissionais vividos 

distintos e igualmente em três itinerários tipo, não é linear. A agregação faz-se, numa 

primeira análise, por ancoragem a categorias estruturantes (Dubar; Tripier, 1998; 

Demazière; Dubar, 2004) referentes à representação subjetiva da trajetória e da 

profissão docente. Mas é sobretudo por partilha de uma mesma lógica de ação 

dominante (Dubar; Tripier, 1998) que as narrativas se aglutinam, como adiante se 

apresentará. 

Ainda segundo o mesmo Quadro, o mundo socioprofissional visionário é o que se 

apresenta dominante no conjunto das narrativas e é igualmente o mais compacto do 

ponto de vista de agregação de cinco narrativas às categorias estruturantes de Aguagem. 

São visíveis desvios mínimos a categorias estruturantes de Aguagem apenas em três 

narrativas. 

O mundo socioprofissional dos conservadores também se apresenta igualmente 

expressivo, com quatro ancoragens à narrativa de Machucha, ainda que se manifestem 

desvios pontuais. Estes desvios, mais assinaláveis, referem-se especialmente à 

representação do itinerário docente e sedimentam-se pela identidade no trabalho 

docente, cuja representação se estrutura maciçamente em torno das didáticas dos modos 

de ensinar. Enquanto Machucha representa o seu itinerário docente pela progressão na 

carreira, as restantes narrativas representam os seus itinerários em torno de áreas de 

especialidade, pautando o seu percurso disciplinar num formato que lembra o modelo 

biomédico altamente especializado (Carapinheiro, 1998; Lopes, 2001), que durante anos 

organizou o pensamento na saúde e no ensino, num formato igualmente conservador. 

Por último, o mundo socioprofissional dos missionários é o que se apresenta com menor 

número de ancoragens à narrativa de Mestre. Das duas narrativas que se aproximam às 

categorias estruturantes de Mestre, são visíveis desvios pontuais na narrativa de Turina.  

 



281 

 

 

QUADRO N.º 17 - SISTEMA DE ANCORAGEM DAS NARRATIVAS AOS MUNDOS 

SOCIOPROFISSIONAIS 

 

MUNDOS SOCIO-PROFISSIONAIS  

 

Dimensões (Re)construção Identitária Cenários Ação Educativa Ação e Estratégia 

Cat. Estruturantes RID ID CAE RE MGC SRA SA 

S
IS

T
E

M
A

 D
E

 A
N

C
O

R
A

G
E

M
 À

S
 N

A
R

R
A

T
IV

A
S

 

MISSIONÁRIOS 

MESTRE ACADEMIZAÇÃO DI Pat cultural Nat. Politénica Década de 80 Prof. Prática  Natural 

  
  Turina   Turina Turina   Turina 

Armação Armação Armação Armação Armação Armação Armação 

CONSERVADORES 

MACHUCHA PROG CARR DME Pat. Cultural Nat.Politécnica Década de 80 Estudantes Natural 

  
 

Japona Japona Japona   Japona Japona 

 

Palangre Palangre Palangre Palangre     

 

Garroa 
 

Garroa Garroa Garroa Garroa 

 
 

Pita 
 

Pita Pita   Pita 

VISIONÁRIOS 

AGUAGEM ACADEMIZAÇÃO SDC R.cinergética Novos cenários Década de 70 Pares Determinada 

  

  Alador     Alador Alador Alador 

Leme Leme Leme Leme   Leme Leme 

Tala Tala Tala Tala   Tala Tala 

Proa Proa Proa Proa Proa Proa Proa 

Alar Alar Alar Alar Alar Alar Alar 

 

Legenda: 

RID  - Representação do itinerário Docente 

ID - Itinerário Docente 

CAE - Cenários de Ação Educativa 

RE - Representação do ensino 

MGC - Mudanças Geradoras de Crise 

SRA - Sistema de Relação de atores 

SA - Sistema de ação 

DI - Dualidade Identitária 

DME - Dinâmica dos Modos de Ensinar 

SDC - Saber Disciplinar Construído 
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9 – FORMAS IDENTITÁRIAS E MUNDOS SOCIOPROFISSIONAIS 

Ao compreendermos as diferentes lógicas subjacentes à ação, sustentadas por dinâmicas 

identitárias (Demazière; Dubar, 2004; Silva, 2005) deixamos emergir, igualmente, as 

diferentes formas identitárias, conscientes de que a expressão “lógica supõe uma 

racionalidade dos procedimentos e da regulação da ação” (Sarmento, 2000, p. 149). As 

formas identitárias são analogamente vistas no decurso da interiorização subjetiva do 

percurso tipo e das crenças referentes ao trabalho desenvolvido em determinado 

contexto (Dubar; Tripier, 1998). Neste enquadramento, o estudo que desenvolvemos 

possibilitou-nos identificar três ideais tipo que podem configurar as diferentes formas 

identitárias que se encontram nos professores de enfermagem. Contudo, estamos 

convictos de que não se está perante uma categorização estável ou definitiva da 

problemática em estudo, mas sim na compreensão de um fenómeno que, por si só, é 

dinâmico e muito permeável às interações que vão continuadamente existindo ao longo 

das 14 trajetórias socioprofissionais estudadas. 

Salvaguardado o carácter transitório do conceito de forma identitária (Dubar, 1997, 

2006) enquanto processo sempre em evolução, e a opção metodológica, como 

investigadores, por um estudo de caso (Stake, 2007; Yin, 2010), que é impeditiva de 

quaisquer generalizações, passaremos a apresentar os três ideais tipo encontrados e 

sintetizados no Quadro n.º 18. 

A forma identitária académica estrutura-se em torno de uma trajetória subjetiva do 

itinerário socioprofissional pautada pelo processo de academização (Formosinho, 2009) 

e, por isso, por etapas biográficas que nos remetem para a formação formal e 

académica, que tanto tem caracterizado o processo de profissionalização destes sujeitos. 

Estes atores da investigação reveem-se na função de professores, estruturando a 

identidade em torno de um saber disciplinar construído pela via da investigação. A 

lógica que sustenta a ação protagonizada por estes sujeitos tem um propósito 

investigativo, antecipatório e inovador (Alter, 1996), numa aproximação às formas 

identitárias “em rede” previstas por Dubar e Tripier (1998) nos trabalhos levados a cabo 

nos anos 90 do século XX. Num primeiro tempo, a lógica individualista do projeto 

profissional consolidou um saber disciplinar que, na partilha com outros sujeitos em 

mobilidade externa, principalmente com os professores do ensino superior, se consolida 
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em rede. Justificamos esta aproximação pelo facto de ser com os pares, enquanto 

professores do ensino superior, que em múltiplos contextos e em dinâmicas plurais, de 

pessoas e organizações, se configura esta lógica e forma identitária investigativa. De 

igual modo, podemos aproximar este sujeito visionário do ator inovador utilizador de 

estratégias antecipatórias descrito por Alter (1996) que localizamos num mundo 

socioprofissional visionário. 

A segunda forma identitária identificada - forma identitária profissional - revê-se num 

mundo socioprofissional missionário e estrutura-se, igualmente, em torno de uma 

trajetória subjetiva do itinerário socioprofissional pautada pelo processo de 

academização (Formosinho, 2009). Esta forma identitária remete-nos para uma lógica 

de ação centrada em “missões internas” (Goodson, 2008) estruturantes, ora em relações 

internas com os professores de enfermagem/grupo profissional, ora em relações 

privilegiadas com os enfermeiros da prática clínica. Estes sujeitos estruturam a 

identidade de professor em torno da dualidade identitária entre o enfermeiro e o 

professor, já explorada por outros investigadores como Mestrinho (2012) e Pedro 

(2011). A lógica de ação equaciona-se entre os contextos reais da prática clínica e o 

estabelecimento de ensino e configura-se numa lógica profissional da Enfermagem. 

Assim, é na aglutinação do ensino e da profissão de enfermagem, no seu todo, que se 

forja esta forma identitária transitória, que se aproxima do ideal tipo de “empresa” 

(Dubar; Tripier, 1998) igualmente composto numa lógica de promoção interna. 

Por fim, a forma identitária didática estrutura-se na trajetória subjetiva profissional em 

torno da progressão na carreira e das áreas de especialidade em contextos múltiplos de 

aprendizagem, sendo que o universo de crenças sobre a profissão docente se 

circunscreve-se, com centralidade, à didática dos modos de ensinar. Estamos perante 

uma lógica interna, conservadora, porque se revê em formatos de educação 

transmissivos, ainda que com centralidade na pessoa do “aluno”. A forma identitária 

didática remete o professor para uma relação pedagógica romântica em espaços 

clássicos de sala de aula, ou noutros espaços de ação educativa, igualmente clássicos 

para o ensino de enfermagem, como são os contextos reais da prática clínica, em que 

esta relação professor/“aluno” é idílica, apelando ao poder do momento e ao modelo 

romântico de professor (Formosinho, Ferreira, 2009). De igual modo, esta lógica de 

ação aproxima-se do ideal tipo descrito por Dubar e Tripier (1998) como “categorial”, 
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enquanto lógica que se anexa puramente ao trabalho, neste caso ao trabalho do 

professor. 

Das três formas identitárias apresentadas que emergem da investigação, voltamos a 

sublinhar que as lógicas de ação que as sustentam têm uma temporalidade e uma 

existência espacial, pelo que não serão passíveis de quaisquer generalizações. Contudo, 

estes são os ideais tipo que, numa perspetiva Weberiana (1964), encontramos 

tendencialmente na análise das narrativas dos professores de enfermagem que 

integraram o estudo principal desta dissertação. 

O mundo socioprofissional dos visionários, dos conservadores e dos missionários 

remetem-nos para três formas identitárias - ideais tipo – de professores de enfermagem 

que, para fazerem face às mudanças operadas no ensino no seu processo continuado de 

reconfiguração identitária, constituem formas transitórias de viver na 

contemporaneidade a mudança. Estamos, contudo, conscientes de que se trata de um 

conjunto de formas identitárias em temporalidade aberta. 

 

QUADRO N.º 18 - FORMAS IDENTITÁRIAS E MUNDOS SOCIOPROFISSIONAIS 

 

Formas 

Identitárias 

Transação  

Subjetiva/Representação do 

Itinerário Docente 

Transação  

Relacional 

Mundos 

Socioprofissionais 

 

Académica 

 

 

Academização 

 

Pares 

 

Visionários 

Estratégia: 

Saber disciplinar 

 

Profissional 

 

 

Academização 

 

Enfermeiros 

 

Missionários 

Estratégia: 

Dualidade Identitária 

 

Didática  

 

Progressão na Carreira 

 

Alunos 

 

Conservadores 

Estratégia: 

Dinâmica dos modos de 

ensinar 
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10 – CONCLUSÕES 

Abordar o processo dinâmico de reconfiguração identitária docente remete o 

investigador para uma problemática instável, porque resulta de trajetórias de vida 

socioprofissional num espaço e numa temporalidade em curso. Assim, neste capítulo, 

procuramos sintetizar e dar visibilidade aos resultados obtidos no presente estudo, tal o 

carácter volúvel, evolutivo e inacabado dos resultados desta investigação. 

Nesta continuidade, apresentaremos, de forma parcelar, um conjunto de conclusões que 

se organizam em torno das dimensões e dos eixos de análise, dando resposta às questões 

de investigação. 

Para compreender no presente estudo de caso a relação que existe entre as mudanças 

operadas no ensino de enfermagem na contemporaneidade, geradoras de crise, e o 

processo de reconfiguração identitária dos docentes, importou, num primeiro patamar 

investigativo, conhecer o retrato social dos docentes de enfermagem em dedicação 

exclusiva no país. Na sequência de uma abordagem quantitativa que constituiu um 

estudo preliminar, apresentamos as principais conclusões. 

 

Retrato social dos docentes de enfermagem 

O Ensino de Enfermagem era ministrado em 40 (100%) estabelecimentos de ensino 

superior politécnico e universitário, dos quais 21 (52%) pertenciam ao ensino superior 

público e 18 (48%) ao ensino superior privado. 

Maioritariamente, estes estabelecimentos de ensino assumiam a figura de Escola 

Superior de Saúde com 26 (65%) e 14 (35%) mantinham a nomenclatura clássica de 

Escola Superior de Enfermagem. Este último total decompunha-se entre escolas em 

contexto universitário com 7 (18%) estabelecimentos de ensino e em territórios não 

integrados com 7 (17%). 

A oferta do ensino de enfermagem público e privado pelos vários contextos situava-se 

nos Institutos Superiores Politécnicos com 18 (44%), em contexto Universitário com 13 

(33%) e, por fim, em Escolas não integradas com 9 (23%). 



286 

 

Existia um total de 903 (100%) docentes de Enfermagem em regime de tempo integral 

e/ou dedicação exclusiva no ensino superior politécnico público e privado do país. 

Nas questões do género, a representação maciça do género feminino continuava 

marcante, à semelhança das outras áreas do exercício profissional de enfermagem, com 

696 (77,1%), enquanto o género masculino apresentava o valor de 207 (22,9%) 

docentes. 

O número de docentes era mais expressivo nas Escolas Superiores de Enfermagem não 

integradas com 411 (45,5%) docentes, ainda que estas escolas representassem 9 (23%) 

do universo dos estabelecimentos de ensino no país. 

Verificava-se uma assimetria nacional na distribuição docente por estabelecimento de 

ensino. Pode justificar esta evidência o facto de algumas escolas dependerem 

maioritariamente de docentes a tempo parcial, e da relação oferta/procura na 

reconfiguração escolar. 

No que diz respeito à categoria profissional, o corpo docente do país era constituído 

maioritariamente por Professores Adjuntos com 517 (57,2%), seguido de 231 (26,6%) 

Professores Coordenadores e, por fim, de 155 (17,2%) Assistentes. 

O grau académico com maior representação era o grau de Mestre com 627 (69,4%), 

seguido do grau académico de licenciatura em Enfermagem com 144 (15,9%), e por fim 

do grau de Doutor com 131 (14,4%). 

A estratégia utilizada pelos docentes, a nível da formação avançada, e no que diz 

respeito à área científica optada para o Doutoramento, surgia com um grande equilíbrio 

entre as Ciências da Saúde e da Enfermagem, com 55 (42%) e as Ciências Sociais e 

Humanas, com 54 (41,2%), assumindo as Ciências da Educação uma menor opção com 

21 (16%) doutores. 

Para a área científica a optar nos Cursos de Mestrado, a preferência parecia ser 

marcadamente pelas Ciências da Saúde e da Enfermagem com 363 (57,0%) e as 

Ciências Sociais e Humanas com 160 (25,5%), assumindo as Ciências da Educação uma 

menor opção com 101 (16,1%). 
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Os professores: retalhos de vida socioprofissional 

Apresentados os atores que vivenciam o fenómeno em estudo numa malha larga, 

importava agora num estudo em profundidade a uma amostra relevante de 14 sujeitos, 

obtida na sequência do estudo propedêutico, compreender o fenómeno do ponto de vista 

dos atores que constituem o estudo principal. Com recurso à narrativa obtida através de 

entrevistas semiestruturadas, analisaram-se, num primeiro tempo, os percursos 

biográficos numa análise horizontal singular que constituiu a fase de descrição da 

análise. 

Nesta continuidade, as narrativas de Proa, Pita, Armação, Turina, Mestre, Leme, Alar e 

Palangre apresentaram-se enquanto oito histórias de itinerários na docência em fase de 

diversificação com 15 a 24 anos de experiência profissional (Huberman, 1989, 1992). 

Evidenciou-se, no discurso dos atores, a reflexão feita pelos mesmos nas etapas 

biográficas mais relevantes da sua trajetória subjetiva. Deste conjunto de sujeitos, 

equilibrado nas questões de género, destacamos os itinerários de Mestre e Proa por se 

apresentarem atípicos aos demais. Mestre regressa ao contexto Hospitalar, mantendo em 

simultâneo a docência, e Proa opera uma rutura total com o itinerário docente por um 

período de dois anos. Ambos experienciam, nesse período atípico, cargos de gestão 

hospitalar e, por fim, regressam na íntegra à função docente. Refira-se ainda que, deste 

conjunto de professores, Palangre, após reforma, ingressa num novo estabelecimento de 

ensino em 2001.  

Já as narrativas de Aguagem, Garroa, Japona, Tala, Machucha e Alador constituem o 

grupo de professores em fase de serenidade por experienciarem um largo tempo na 

docência entre 25 e 35 anos (Huberman, 1989, 1992). Neste grupo, maioritariamente 

constituído por mulheres, todos mantêm um percurso linear na docência, acompanhando 

a sua escola no processo de reconfiguração da rede de estabelecimentos de ensino 

nacional. Machucha constitui uma exceção pelo facto de ingressar num novo projeto 

educativo após se ter reformado, em 2005, da escola onde havia iniciado a função 

docente. 
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Itinerário socioprofissional anterior à docência 

Num segundo tempo de análise conceptual do estudo principal, recorreu-se à análise 

vertical das 14 narrativas norteada pela matriz de análise. Os nossos catorze (14) atores 

do estudo que constituem a amostra relevante, são na sua maioria do sexo feminino, em 

número de 9 (64,3%), sendo 5 (35,7%) do sexo masculino. Obtivemos uma média de 

idades de 54 anos, uma média de 32 anos na Profissão de enfermagem e de 25 anos de 

tempo de serviço docente.  

Podemos referir, no que concerne à representação dos atores perante o itinerário 

anterior à docência, que a identidade enquanto enfermeiros foi-se consolidando, após 

conclusão do curso de enfermagem, em contextos hospitalares (Carapinheiro, 1998). 

Dentro destes contextos, a experiência variada e especializada, nos sujeitos com mais 

tempo no exercício profissional como enfermeiros, teve lugar em domínios de alta 

diferenciação, como são os serviços de urgência e de cuidados intensivos. Como seria 

expectável, os sujeitos com mais tempo de experiência hospitalar especializaram-se 

neste contexto na sua maioria em Enfermagem médico-cirúrgica. A experiência na 

prestação de cuidados que antecede a docência constituiu claramente um fator que 

influenciou os docentes na atualidade (Pedro, 2011). 

 

Itinerário docente 

À exceção de Mestre, que se auto-propõe à função docente na escola onde se formou, 

todos os restantes sujeitos tiveram acesso à docência por convite e, na sua maioria (9), 

regressaram à escola de formação inicial, mantendo alguma “endogamia”. Isto é, são 

formulados convites aos antigos estudantes da escola, mantendo-se assim um perfil 

identitário herdado (Dubar, 1998) iniciado nos processos de socialização secundária 

aquando da frequência do curso de enfermagem. Na génese do convite parece residir, 

nas justificações dos sujeitos, com maior expressão, o reconhecimento pela pessoa do 

estudante. A existência de uma carreira única e de serviços de grande dominação da 

escola pode ter potenciado este fator na época. Já o reconhecimento da pessoa 

enquanto enfermeiro é mais expressivo nas justificações dos sujeitos em fase de 

diversidade na docência. Estes últimos docentes vivenciaram um modo de lecionação 

contíguo com os serviços, numa aproximação tantas vezes mencionada e tão poucas 
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vezes conseguida (Nunes, 2007). As competências de bom enfermeiro como que são 

sobreponíveis às do bom professor. Refira-se ainda que três dos sujeitos que se reveem 

neste quadro especializaram-se no itinerário anterior à docência. 

Na representação dos sujeitos perante a trajetória subjetiva do seu itinerário docente, as 

etapas biográficas que emergem com maior expressão na descrição daqueles itinerários 

são as referentes à formação formal/academização. A evolução que se tem feito sentir 

nas políticas sociais e educativas nas últimas décadas, e com grande relevo a partir dos 

anos 80, levou a um fenómeno de academização (Formosinho, 2009) também dos 

professores de enfermagem. De cursos médios à margem do sistema educativo nacional, 

os professores passaram a investigar, a aprofundar e a desenvolver o conhecimento da 

disciplina de enfermagem, bem como de outras áreas do conhecimento quer a nível do 

segundo, quer a nível do terceiro ciclos de estudo, desencadeando mudanças nas 

práticas educativas (Oliveira, 2006). 

As etapas biográficas com centralidade em áreas curriculares pautam também a 

trajetória subjetiva do itinerário de alguns sujeitos, ainda que com menor expressão. 

Parece haver uma ligação entre estes últimos e os professores que integram a docência 

por convite sob o reconhecimento destes enquanto enfermeiros em contexto hospitalar. 

As áreas curriculares parecem surgir em paralelo com áreas de especialidade que 

norteiam os percursos na docência entre anos e semestres curriculares, à semelhança ou 

em paralelismo com o que acontece nos contextos reais da prática clínica coerente com 

a lógica de mercado (Sarmento, 2000). 

Por último, e de forma residual, surgem os percursos cujas etapas biográficas com maior 

relevo para os sujeitos são as de progressão na carreira. Encontramos algumas 

similitudes nas duas situações identificadas, como o facto de serem professores com 

longa experiência na docência (fase de serenidade) e que viveram um largo período de 

carreira única, a que acresce ainda o facto de ambos possuírem o CPAEE. 

Refira-se, por fim, a existência de dois itinerários docentes atípicos. As irregularidades 

destes discursos centram-se numa rutura total num caso e parcelar noutro, em que os 

sujeitos retomam a prática clínica com cargos de gestão hospitalar, para numa fase 

posterior regressarem, de novo, à docência. 
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Ser professor na atualidade 

Relativamente às conceções dos professores de enfermagem na atualidade, a maioria 

dos sujeitos (9) estruturam a identidade docente num saber disciplinar construído, 

numa tomada de consciência e num domínio de um conhecimento próprio da disciplina 

de enfermagem construído pelo caminho da investigação. Este aspeto é visível 

principalmente nos professores que encetaram há algum tempo o seu processo de 

academização (Formosinho, 2009) e que são, na atualidade, detentores do grau de 

doutor quer em Enfermagem, quer noutras áreas do conhecimento científico.  

A estruturação identitária docente ligada à didática dos modos de ensinar surge com 

menor expressão em 5 sujeitos, sustentados por modelos clássicos de formação 

transmissiva (Ferry, 2003), lateral ao atual paradigma em uso, entre os domínios de 

ensinar e cuidar (Mestrinho, 2012).  

Por fim, encontramos também, ainda que de forma residual, três sujeitos que estruturam 

a identidade docente na dualidade identitária entre o enfermeiro e o professor, 

ambivalência identitária já explorada por outros investigadores como Mestrinho (2011) 

e Pedro (2011). 

Dos cinco professores que possuem o CPAEE, três integram a docência na fase de 

Serenidade, dois em fase de Diversificação e todos desenvolvem a sua ação docente em 

Institutos Politécnicos. Nesta sequência, e porque deixou de existir formação explícita 

para os professores (Amendoeira, 2008; Mestrinho, 2012), podemos referir que para a 

maioria dos nossos sujeitos “a aquisição da categoria de professor dá-se pelo vínculo 

de trabalho”, tal como nos explica Formosinho e Ferreira (2009, p. 33).  

 

Novos territórios de reconhecimento identitário 

Os contextos de formação em enfermagem não se esgotam na escola e ampliam-se a 

outros espaços da prestação real de cuidados com maior expressão nos hospitais, nos 

Agrupamentos de centros de saúde, etc.. Contudo, com a entrada do ensino de 

enfermagem no sistema educativo nacional, em 1988, e com a reconfiguração escolar 

que teve lugar posteriormente, a escola, enquanto espaço de ação docente, constituiu 

igualmente um eixo de análise muito importante, por dar lugar a um novo 
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reconhecimento identitário contextual e pelas transações relacionais com diversos atores 

educativos.  

Para a maioria dos sujeitos, a escola, onde lecionaram durante largos anos, transitou 

para outros contextos organizacionais, mais amplos, na sequência dos normativos. 

Quatro sujeitos, também na senda da reconfiguração escolar, optam por integrar novos 

projetos noutros contextos de ação docente, norteando autonomamente os seus próprios 

percursos. Refira-se que dois destes atores (Palangre e Machucha) haviam atingido a 

fase da reforma no contexto anterior. Parece existir uma tendência para os professores 

com maior tempo de docência integrarem o contexto universitário. Constatamos que a 

tripla tipologia de estabelecimentos de ensino existente no país, por si só, já confere um 

certo grau de diversidade aos mesmos. Se a esta constatação adicionarmos que as 14 

escolas, a que os nossos sujeitos se referem, podem assumir ainda diferenças regionais e 

locais muito específicas, encontramo-nos perante cenários de grande heterogeneidade. 

Estamos conscientes de que diante destes propósitos, os atores vivem um dilema entre 

manter uma estrutura herdada da antiga Escola Superior de Enfermagem e 

“conceptualizar-se organizacionalmente com base numa nova realidade de 

heterogeneidade humana, discente, docente e contextual” (Formosinho, 2009, p.69), 

nos novos cenários que são agora palco principal para a sua ação docente. 

A escola na atualidade é tida pela maioria dos nossos sujeitos como um conjunto de 

pessoas que se relacionam entre si, otimizando esforços sinérgicos entre os diversos 

elementos e áreas do saber. Estas relações muitas vezes não são pacíficas e residem, 

nalguns casos, na perda de autonomia a que as escolas enquanto unidades orgânicas 

mais restritas foram sujeitas. Esta aparente perda, tida por poucos, é compensada pelo 

ganho da afirmação da disciplina, no seio da pluralidade de saberes de outras áreas do 

conhecimento, e pela internacionalização das práticas com a mobilidade dos atores, 

otimizando nestes percursos uma certa antecipação à lei vigente e consequente 

inovação, já conquistada por alguns dos atores, em espaços mais restritos partindo de 

estratégias endógenas. A apropriação de um espaço enquanto seu na diversidade sugere 

que este conjunto de sujeitos, que caracterizam a escola enquanto um lugar relacional e 

sinergético, se situem num patamar destacado onde já encontraram algum espaço 

identitário de reconhecimento social junto dos demais profissionais. 
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Ainda muito ancorados a um passado próximo, um outro conjunto de atores parece estar 

num patamar extemporâneo de adaptação à mudança. A estratégia utilizada na procura 

constante de algum equilíbrio, entre as identidades herdadas e as identidades visadas 

(Dubar, 1997, 2006), parece ser conflitual com maior expressão nuns sujeitos que 

noutros. A cultura da escola, enquanto património a transportar por missão ou na 

procura de uma cultura dominante no seio da diversidade de culturas, parece tomar 

sentido na ação deste segundo conjunto. 

Por último, existe também, ainda que em menor número, um conjunto de atores que se 

reveem numa escola que se quer insinuar num mercado ainda desconhecido para uns e 

muito competitivo para todos. O valor da escola reproduzido por níveis de eficácia dos 

seus atores principais, de entre docentes e discentes, lembra o paradigma processo-

produto (Nóvoa, 1992) na conquista de um lugar de referência no cenário educativo. 

Com recurso a um capital humano, procura-se que o produto final resulte e tenha por 

isso mesmo visibilidade social e educativa. 

 

Representação do ensino e cenários de mudança 

No que diz respeito às mudanças significativas ocorridas nas políticas educativas com 

distinta expressão na memória coletiva dos nossos sujeitos e que integram a dimensão 

ação e estratégia, emerge da narrativa dos sujeitos duas subcategorias principais: No 

século XX a década de prata e entre o século XX e XXI as décadas douradas. 

Para a maioria dos sujeitos, as décadas douradas são as janelas temporais mais 

impulsionadoras de mudança e consequente crise identitária (Dubar, 2006). Justificam 

as suas opções pelas alterações impostas pelo novo paradigma de Bolonha, e sustentam 

as suas opções na reconfiguração da rede escolar, com consequentes processos de 

integração e transmissão para estabelecimentos de ensino mais amplos em novos 

territórios do ensino superior. Conscientes que a contemporaneidade aviva a memória, 

são, contudo, os professores em fase de diversificação que mais sustentam este ponto de 

vista.  

Existe ainda um conjunto de cinco sujeitos, dos quais três se encontram em fase de 

serenidade por experimentarem uma larga experiência na docência, que consideram que 

foi na década de setenta que se encetaram as principais mudanças geradoras de crise no 
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ensino e na docência. Sustentam estas suas afirmações principalmente no novo plano de 

estudo conhecido pelo Livro Verde, que apontava já, como metodologia de ensino, a 

centralidade do ensino na pessoa do estudante, como, na atualidade, Bolonha 

igualmente promove ou exige. 

Podemos mencionar que, maioritariamente, o conjunto de professores estudado se revê 

no subsistema politécnico com justificações ligadas à componente prática da disciplina, 

recorrendo igualmente a aspetos relacionados com o paradigma de Bolonha. Neste novo 

modelo, são evocadas questões relacionadas com a centralidade da formação no 

estudante enquanto ator principal do teatro educativo, as dificuldades sentidas por parte 

do professor na regulação do trabalho individual do estudante, a qualidade do ensino e a 

organização do mesmo em três ciclos. Um dos atores que integra este conjunto de sete 

professores reconhece que ainda estamos longe do que aquele novo paradigma propõe 

(Faria, 2010). 

Existem também dois sujeitos que se identificam com a natureza do ensino de 

enfermagem. Contudo, justificam as suas opiniões com centralidade em modelos de 

formação clássicos. 

Os sujeitos, que ao caracterizarem o ensino de enfermagem se reveem noutros cenários, 

expressam, num primeiro tempo, a ligação ao subsistema universitário. Contudo, da 

narrativa de dois sujeitos emerge a possibilidade de existir no ensino de enfermagem o 

sistema binário. Isto é, no mesmo espaço coexistirem escolas de natureza universitária e 

escolas de natureza politécnica para o ensino de enfermagem. Parece ser determinante e 

oportuno para todos, na atualidade, se dar lugar a um debate em torno da natureza do 

ensino de enfermagem, já que este conjunto de professores não se sente confortável com 

o lugar que ocupa no sistema educativo nacional. 

Analisado o sistema relacional como central para se determinar, nas transações 

relacionais consigo e com os outros as dinâmicas identitárias, verifica-se que a maioria 

dos sujeitos expressam a relação consigo próprios em patamares de reflexão muito 

profunda sobre a identidade docente, recorrendo a processos de transação interna 

subjetiva (Dubar,1997, 2006). Existem, contudo, outros protagonistas individuais e 

coletivos, com repercussões claras na identidade e no itinerário docente dos nossos 

atores do estudo, que experienciam a transação objetiva relacional (Dubar,1997). No 

sistema relacional coletivo, encontramos com maior expressão os pares, enquanto 
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professores do ensino superior, como protagonistas chave para a construção identitária 

atual dos docentes, aspeto já estudado por Mestrinho (2012) ao considerar a integração a 

este novo grupo de pertença como um dos alicerces para o novo profissionalismo 

docente. 

 

Itinerários socioprofissionais tipo 

Na sequência da articulação dos três níveis de análise previstos em capítulos anteriores - 

níveis de função, níveis de relação e de argumentação/ação (Demazière; Dubar, 2004) - 

obtiveram-se três mundos socioprofissionais: os Missionários; os Conservadores e os 

Visionários. 

Nos três mundos socioprofissionais encontrados fizemos emergir das três dimensões da 

matriz (Construção e reconstrução identitária, Cenários de ação educativa e estratégia) 

as categorias estruturantes mais marcantes para os três percursos. 

A cada mundo socioprofissional corresponde um itinerário tipo e uma forma identitária 

transitória. Podemos constatar que não se encontram três itinerários tipo absolutamente 

lineares. Existem, sim, três formatos de itinerário aos quais se agregam outras 

narrativas/percursos por diferentes ancoragens e com distintas forças. 

A identidade no trabalho docente estruturada no saber disciplinar, na dualidade 

identitária e na didática dos modos de ensinar encontradas, são formatos transitórios de 

ultrapassar a crise e as mudanças em contexto de trabalho. No que se refere à 

representação do itinerário docente, o processo de academização é uma categoria 

estruturante que surge nos mundos socioprofissionais dos missionários e dos 

visionários, ainda que com maior expressão neste último. Já a progressão na carreira e 

as áreas de saber especializado animam o mundo socioprofissional dos conservadores. 

Os nossos sujeitos da investigação reconfiguram a sua identidade, adquirindo novas 

formas identitárias transitórias, percorrendo caminhos – itinerários. Estes itinerários 

docentes configuram-se de tripla natureza e refletem as lógicas de ação implícitas nas 

tomadas de decisão, pelo sentido que cada professor dá à sua ação (Barbier, 2006; 

2006ª; Sarmento, 2000).  
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No que diz respeito aos cenários de ação educativa, quer os mundos socioprofissionais 

missionários, quer os conservadores, olham a escola, contexto de ação educativo, 

enquanto património cultural que transportam como legado. Já os visionários olham o 

seu contexto de ação escolar como um contexto relacional e sinergético com 

centralidade em todos os atores que a protagonizam. De igual modo, os mundos 

socioprofissionais missionários e conservadores reveem-se no subsistema politécnico e 

justificam maioritariamente estas suas opções com recurso a argumentação natural 

coerente com os modelos de formação em uso, na replicação e aplicação dos normativos 

vigentes. Já os visionários, numa atitude antecipatória e inovadora, identificam-se com 

outros cenários da natureza do ensino, noutros paradigmas de ensino marginais à lógica 

instituída. Justificam as suas opções com recurso a argumentações de natureza 

problemática e determinada, constituindo, assim, uma lógica marginal ao sistema 

vigente. 

As formas identitárias transitórias encontradas nos três mundos socioprofissionais são 

igualmente díspares. Os missionários reveem-se na dualidade identitária entre o 

enfermeiro e o professor, com recurso à centralidade da ação na missão interna 

estruturante, agregadora e aglutinadora de outros atores, com particular destaque para os 

profissionais da prática clínica – orientadores e colaboradores com o estabelecimento de 

ensino. 

Os conservadores assumem uma forma identitária ligada à didática dos modos de 

ensinar. Nas transações relacionais o aluno é o protagonista chave e com o aluno opera-

se um fechamento aglutinador, estruturante e não conflitual com recurso a identidades 

herdadas. Contudo, o recurso a estas identidades não é impeditivo de se aceitar a lógica 

do sistema vigente, antes funciona como lugar de conforto perante as mudanças que se 

vão operando. 

Já os visionários adotam formas identitárias ligadas ao saber disciplinar construído. Esta 

configuração é feita com recurso à investigação e às transações relacionais com os seus 

pares enquanto professores do ensino superior. 
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Mundos socioprofissionais e formas identitárias 

No mundo socioprofissional dos missionários, a forma identitária profissional, 

estruturada a partir da dualidade identitária entre o enfermeiro e o professor (Mestrinho, 

2012), numa trajetória subjetiva pautada pela academização (Formosinho, 2009) que 

sustenta este mundo socioprofissional, é de coerência e de coesão interna. Observa-se 

um semi-fechamento consistente na transação biográfica e relacional num primeiro 

patamar expresso em missões internas (Goodson, 2008), coerente em toda a trajetória e 

muito permeável aos contextos da prática clínica, numa relação particular com os 

Enfermeiros dessa prática. As lógicas subjacentes à ação apresentam-se consonantes 

com o sistema político e educativo vigente aproximando-se das lógicas de serviço 

público de Sarmento (2000). Reconhece-se ainda uma aproximação do mundo 

socioprofissional missionário ao modelo “empresarial” descrito por Dubar e Tripier 

(1998) em estudos levados a cabo nos anos noventa. Esta lógica empresarial, descrita 

pelos autores, remete os sujeitos para uma dinâmica de mobilização e promoção interna. 

O mundo socioprofissional dos conservadores assenta fortemente no conjunto de 

identidades herdadas que forram e alicerçam a sua lógica de ação de dentro para fora. A 

forma identitária didática, estruturada em torno da didática dos modos de ensinar, 

apela a um fechamento onde os atores principais são os alunos numa relação 

pedagógica de natureza romântica (Formosinho; Ferreira, 2009) com o professor 

enaltecendo paradigmas clássicos da formação em modelos transmissivos entre o 

ensinar e o cuidar (Mestrinho, 2012) e, igualmente, parecendo valorizar outros padrões 

do conhecimento como o estético e o empírico (Carper, 1998; Meyer,1995). Contudo, 

não se assume como uma lógica de ação conflitual ou marginal ao sistema, mas sim 

como uma lógica exemplar e cumpridora que nos remete para a lógica de serviço 

público (Sarmento, 2000). O mundo socioprofissional dos conservadores também se 

reflete no modelo “categorial” desenvolvido por Dubar e Tripier. Segundo estes 

autores, neste ideal tipo identitário identificado emerge uma lógica de anexação ao 

trabalho (1998). 

Por fim, o mundo socioprofissional visionário assenta fortemente numa forma 

identitária estruturada em torno da disciplina, que denominamos de forma identitária 

académica. Neste mundo socioprofissional, nas transações relacionais, os pares 

assumem-se enquanto protagonistas chave na construção identitária. A lógica que 
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sustenta a ação, protagonizada pelos visionários, é antecipatória e inovadora (Alter, 

1996; Dubar; Tripier, 1998). Esta lógica equaciona-se em percursos individuais que, 

numa fase posterior, se aglutinam e estruturam em projetos mais amplos e consistentes 

em “rede” com pessoas que partilham o mesmo projeto e a mesma lógica de ação 

(Dubar; Tripier, 1998). 

Podemos referir que a forma identitária profissional, que ocupa o mundo 

socioprofissional missionário, se carateriza por uma lógica de ação centrada em missões 

e promoções internas absolutamente estruturantes e sólidas. Tal como na forma 

identitária académica, a representação da trajetória subjetiva do itinerário é pautada 

pelo processo de academização. Deste modo, podemos considerar que se trata de uma 

forma identitária que pode evoluir para outros cenários, num curto espaço de tempo, 

pela permeabilidade que encerra a outras estruturas, nomeadamente aos contextos da 

prática clínica, pois já existe um projeto pessoal em construção igualmente pela via da 

investigação. 

Por outro lado, a forma identitária didática, que reside no mundo socioprofissional 

conservador, revê a sua trajetória subjetiva manifesta na progressão na carreira e 

carateriza-se por uma lógica de ação interna anexa ao trabalho docente em espaços 

físicos de domínio daquela prática. Esta forma identitária, que nos remete para um certo 

fechamento, dirige os atores que a protagonizam para uma fase de adaptação à mudança 

extemporânea. 

Encontra-se alguma analogia entre a forma identitária didática, cuja lógica é centrada 

no trabalho do professor em contexto, e a forma identitária profissional, centrada em 

missões internas. Pela focagem de ambas, num primeiro tempo, para o interior, ora na 

demanda do trabalho docente, ora na demanda de missões internas várias, a visão 

externa como que se esbate, pelo que este conjunto de professores que adotam estas 

formas identitárias, profissional e didática, subscrevem, de forma intencional, as lógicas 

de serviço público (Sarmento, 2000). Isto é, enquanto a lógica subjacente à ação se 

focar maioritariamente no interior, na esfera do trabalho docente, no primeiro caso, e em 

missões internas, no segundo, age-se em consonância e em conformismo com os 

normativos das políticas públicas vigentes. 

Já a forma identitária académica, que prevê uma consolidação individual estruturante 

do projeto pessoal, num primeiro tempo, por via da investigação e da inquietação que 
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caracteriza estes sujeitos na ação docente, e uma abertura ao mundo “em rede”, num 

segundo tempo, impõe por si só algum marginalismo ao sistema vigente. Este 

marginalismo é expresso pela consciência sólida que estes sujeitos concretizam ao se 

reverem noutros cenários educativos e numa consciência plena de um saber disciplinar 

próprio ligado à disciplina de enfermagem. Trata-se de uma forma identitária em tensão 

e em crescimento, pelo que se acredita que a forma identitária profissional evoluirá para 

a académica já que partilham a mesma trajetória subjetiva – processo de academização. 

Parece haver uma tendência para enquadrar cada mundo socioprofissional em 

determinada tipologia de estabelecimento de ensino, localizando as narrativas. Isto é, 

maioritariamente os visionários enquadram-se em territórios universitários, os 

missionários em escolas não integradas e os conservadores em Institutos superiores 

politécnicos privados. Contudo, já que encontramos, igualmente, os três mundos 

socioprofissionais nas três tipologias de ensino e estamos perante um estudo de caso 

que não prevê qualquer tipo de generalizações, adianta-se uma certeza na incerteza:  

a de que todos os atores do estudo, à sua maneira, se realizam numa identidade 

positiva da profissão docente! 
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11 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A tese que se apresenta e as reflexões que a mesma nos propiciou enquanto 

investigadores, bem como as reuniões e discussão com outros investigadores 

considerados como Professores de Referência Nacional na Enfermagem, tal como 

previsto na metodologia, levaram-nos, nesta derradeira fase de validação e consistência 

da investigação, a tecer algumas considerações e pistas para o debate público e futuros 

estudos. 

Na compreensão da relação existente entre as mudanças ocorridas no ensino de 

enfermagem em Portugal e os processos de (re)construção identitária dos professores de 

enfermagem, foram identificados três mundos socioprofissionais, os conservadores, os 

missionários e os visionários, e três subsequentes formas identitárias tipo de viver a 

mudança, a académica, a profissional e a didática. Esta categorização foi considerada 

por Marta Lima Basto 
(18)

 (2012) como compreensível, reconhecendo determinados 

atores em cada grupo descrito. No entanto, para a mesma investigadora, a nomenclatura 

dos mundos socioprofissionais encerra uma simbologia muito forte. 

Já para Lucília Nunes 
(19)

 (2012), a consistência da estruturação de natureza triádica, que 

denominou por “arquétipos”, enquanto estruturas modelares que se organizam de dentro 

para fora, evitando o pensamento binário, remete-nos para três dimensões: a visão 

estratégica nos visionários, a operacionalização concreta para a mudança nos 

missionários e a coesão micro nos conservadores. A mesma investigadora apreciou 

particularmente que as três formas que se constituem face à mudança consubstanciam 

igualmente a mudança, reafirmando-se cada um a si próprio, “num regresso a si”. 

O carácter contextual e a temporalidade que a forma identitária encerra 

consciencializam-nos que as três formas identitárias coexistem nos contextos de ação 

educativa com expressões diferentes, em que todas têm importância quer no reforço da 

identidade, quer na consciência epistemológica da disciplina. 

                                                      
18

  Na sequência de reunião de Investigadores/Professor de Referência nacional. Lisboa, 18 de dezembro 

2012. 
19

  Na sequência de reunião de Investigadores/Professor de Referência nacional. Cova da Piedade, 21 de 

dezembro 2012. 
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Os missionários e os visionários são mundos socioprofissionais vividos, muito 

estruturantes na gestão pedagógica, pela ação e dimensão construtiva de coesão interna 

dos primeiros, capazes de rapidamente chamar outro para o seu lugar na passagem para 

um outro patamar subsequente 
(20)

, e pela ação inovadora com centralidade na disciplina 

de enfermagem, por via da investigação, nos segundos. Por sua vez, os conservadores 

dominam com profundidade a didática dos modos de ensinar em contextos vários, desde 

a clássica sala de aula aos múltiplos espaços reais da prática clínica.  

Para além da gestão pedagógica, as implicações desta investigação também nos 

remetem para o domínio da natureza do ensino de enfermagem, com base nas lógicas 

de ação protagonizadas por cada forma identitária tipo. Assim, podemos referir que, 

tendencialmente, os conservadores e os missionários se posicionam na natureza 

politécnica do ensino de enfermagem com recurso a lógicas de ação coerentes com o 

sistema político vigente. Já os visionários, cujas lógicas de ação se marginalizam ao 

sistema em uso, reveem-se num formato de natureza universitária. 

Na sequência das reuniões com os Investigadores/Professores de Referência Nacional, 

pareceu fácil integrar a pessoa do professor nas várias formas identitárias, mas a auto- 

classificação não foi pacífica. Este último aspeto, que nos remete claramente para a 

dualidade do social (na relação comigo e na relação com o outro), sugere-nos que seria 

interessante desmontar, em estudos futuros, o autorreconhecimento de si e dos outros 

em formas identitárias que, sendo consciencializadas transitoriamente, ajudariam a viver 

a mudança de determinado grupo numa estratégia de investigação/ação. Por outro lado, 

seria interessante compreender, com recurso à metodologia de histórias de vida, se estas 

formas identitárias coexistem, naturalmente em temporalidades diferentes, na vida 

profissional do mesmo professor. 

Por último, esta reflexão pode ainda ter implicações na clínica, no sentido de se gerar 

condições de (re)construção identitária para superar a dualidade identitária ainda 

resistente ou residual na forma identitária missionária, promovendo a articulação, 

sediada na investigação, entre a academia e a clínica. 

Por fim, gostaríamos de continuar a debater o questionamento que emerge desta tese 

com a divulgação dos resultados em conferências, tertúlias e publicações científicas. 

                                                      
20

  Na sequência de reunião de Investigadores/Professor de Referência nacional. Cova da Piedade, 21 de 

dezembro 2012. 
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ANEXO IV – Guião da entrevista 
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Guião da Entrevista 

 

Tipo: semiestruturada 

Destinatários: Professores em regime de tempo integral e/ou dedicação exclusiva 

Finalidade: Compreender o processo de reconfiguração profissional dos docentes de 

enfermagem em regime de tempo integral/dedicação exclusiva no país. 

Objetivos:  

 - Caracterizar os atores do estudo; 

 - Caracterizar os contextos de trabalho dos atores; 

 - Identificar a evolução das práticas educativas dos atores do estudo na interação com os seus 

pares; 

 - Identificar as estratégias utilizadas pelos professores no processo de reconfiguração 

profissional; 

 - Identificar as expectativas dos docentes sobre as implicações do processo de reconfiguração 

profissional na profissão de enfermagem. 

Após legitimação da entrevista pretendemos conduzir os professores a refletir sobre a trajetória 

vivida/biografia social, num período de vinte anos da sua carreira profissional. 

Tempo médio de realização: 45 min 

 

TEMAS 

Caracterização dos atores 

 

Sente-se confortável no cargo que ocupa? 

- Há quanto tempo o exerce? 

- Há quanto tempo é professor? 

- Gosta da sua profissão? 

- O que o motivou para este desempenho profissional? 

- Género e idade. 

- Quais os atributos pessoais e profissionais que considera importantes para o desempenho desta 

profissão docente? 
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Caracterização dos contextos de trabalho dos atores 

 

Como caracteriza a sua instituição escolar/ Estabelecimento de Ensino/Unidade de 

Ensino? 

 - Tipologia da sua Escola (Integrada em ISP, em Universidade ou Não Integrada). 

 - Influência na sua prática/função docente? 

 - Em que aspetos? 

 - Em relação à nomenclatura de ESE ou ESS, tal tem repercussões na função docente?  

 - Se sim, quais? 

 - Quais as particularidades na gestão escolar? 

Identificação da trajetória socioprofissional na interação com os seus pares 

 

 - Gostaria que relembrasse o seu percurso, na carreira docente, até à atualidade? 

 - Ao longo do seu percurso profissional, como têm vindo a evoluir/modificar 

 as práticas educativas? 

- Ao longo da sua carreira profissional, as conceções da enfermagem/ensino de enfermagem têm 

mudado. Identifique as principais mudanças. 

 - Associa essa mudança a alguns marcos da memória coletiva de referência para os docentes? 

 - Em caso afirmativo, quais os mais marcantes? 

Identificação das transações experienciadas em contexto 

 

Perante o novo paradigma do ensino de Enfermagem, descrito por alguns autores, que 

estratégias utilizou para se adaptar à mudança? 

- O que mudou na sua função docente (continuidades e fraturas)? 

- Como se adaptou a essas mudanças? 

- Quais os canais de comunicação? 

- Qual o papel da formação no processo de mudança? 

- Das atividades letivas e não letivas que desenvolve, quais as que considera de maior 

responsabilidade/relevância/satisfação? 

- Quais as atividades que requerem maior trabalho em equipa? 
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 - Quais os elementos da equipa com quem mais se relaciona na função letiva e não letiva? 

Identificação das expectativas dos docentes sobre as implicações do processo 

 

Que repercussões podem surgir/surgem na profissão de enfermagem na sequência das 

mudanças existentes no ensino de enfermagem? 

- Que consequência, a seu ver, teve a integração do ensino de enfermagem ao nível superior na 

prática profissional? 

- Por enquanto, têm sido os docentes a certificar as competências dos enfermeiros e dos 

enfermeiros especialistas. Como vê, com as recentes alterações estatutárias da OE, a mudança 

no ensino? 

- Que eventuais implicações terá a integração do ensino de enfermagem no ES universitário? 

 - E, nesta sequência, quais as implicações na sua prática docente? 

 - E na prática profissional? 

 

Identificação dos docentes de referência no ensino de enfermagem no país 

 

Na sua opinião quais são as pessoas de referência no ensino de Enfermagem do país? 

 - Justifique a sua escolha. 

Fecho da Entrevista 

 

Existe alguma aspeto que me gostasse de referir e que eu não lhe tenha perguntado? 
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ANEXO XI – Distribuição dos sujeitos segundo a lógica dominante às etapas 

biográficas na docência e os fatores que nortearam a opção pela mesma 
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QUADRO - DISTRIBUIÇÃO DOS SUJEITOS SEGUNDO A LÓGICA DOMINANTE ÀS ETAPAS 

BIOGRÁFICAS NA DOCÊNCIA E OS FATORES QUE NORTEARAM A OPÇÃO PELA MESMA 

Representação do itinerário docente 

 A opção pela docência 

 

Reconhecimento da pessoa do estudante 

 

Reconhecimento da pessoa do enfermeiro 

 

Motivos da esfera pessoal/familiar 

D
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m
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a
 

L
ó
g
ic

a
 s

u
b

ja
ce

n
te

 à
s 

et
a
p

a
s 

b
io

g
rá

fi
ca

s 

F
o
rm

a
çã

o
 f

o
rm

a
l 

Á
re

a
 c

ie
n

tí
fi

ca
 d

e 
E

n
fe

rm
a
g
em

 

Mestre 

Portanto e o meu percurso continuou por aí. Depois 

surgiu a questão de fazer o Mestrado. (S 11. 25) Aliás 

quando eu comecei o Doutoramento, uma das coisas 

que eu queria fazer era Enfermagem Escolar. (S 8. 

16) 

eu comecei. (S 11. 7) 

Proa 

Acho mesmo! A par da qualificação do corpo docente 

que está a acontecer, é uma preocupação. Sim! (R 10. 

3) (S 10. 5) 

 

Leme 

Dir-se-á que teve o seu culminar no Doutoramento, mas às vezes 

é mais importante onde começa do que propriamente o resto. (S 

14.8) Começou verdadeiramente no Mestrado, mas mais 

particularmente na parte empírica do Mestrado. (S 14.9)    
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Armação 

Depois iniciei o processo de Doutoramento com estas 

questões voltadas para a Multiculturalidade. (S 31. 3) 

Tala 

Depois, é o percurso de doutoramento que surge num 

momento particular da minha vida pessoal e é uma 

forma de ultrapassar uma situação de crise familiar e 

de reorientar aquilo que eu queria fazer. (S 17. 4)  

Mas sempre quis fazer uma coisa que não fosse em 

enfermagem, no sentido de ser o conhecimento em 

enfermagem, e ter outra perspectiva. (S 22. 2)  

Aguagem 

Foi o primeiro Mestrado, e quem faz os primeiros 

cursos tem.. enfim… 

Sim, o Primeiro Mestrado em Ciências de 

Enfermagem. (S 5. 1)  

Alar 

Exactamente para procurar colher no exterior da 

profissão e da disciplina um olhar… que olhares 

tinham, e aí pensei que a sociologia era o melhor e 

portanto foi pela sociologia que optei. (S 11. 6) 

O doutoramento fi-lo em sociologia, porque foi na 

sequência do mestrado e ainda não havia em 

enfermagem na altura em que 
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Machucha  

Foi nesta altura que eu fiz o concurso para 

enfermeira professora porque para mim era 

importante fazer o concurso para pedir, depois mais 

tarde, a equivalência a professora coordenadora. (S 

78. 2)  

Alador 

Depois, fiz o concurso também… Esse de provas 

públicas para, já na carreira do Politécnico, para 

professor coordenador. (S 13. 8) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

2 



330 

 

 

Á
re

a
s 

cu
rr

ic
u

la
re

s 
d

e 
sa

b
er

 d
is

ci
p

li
n

a
r
 

Pita 

Já a componente… Passei a leccionar no ano 

complementar perspectivas do desenvolvimento em 

Enfermagem, também área Comunitária já avançada 

no complemento e depois no ano complementar e 

também depois no complemento. (S 9. 2) 

 Portanto, comecei a leccionar tanto no ano 

complementar, como no complemento … (S 9. 3) 

 

Japona  

O 2º ano era um Curso mais complicado, tem muitas teórico-

práticas…não pensava que eu falava tanto… (S 45. 29) 

Ah…não…e comecei a ir…para o 4º ano. …eu comecei a fazer 

algumas pós-graduações, alguma formação que fosse 

relativamente perto, que não me tivesse… (S 45. 30)  

Turina 

O curso começou com o primeiro ano, no ano seguinte já 

tínhamos o 1.º e o segundo ano, e por aí fora… eram três anos 

ainda. (S 2. 9) 

Sim, começámos, fomos constituindo o Curso. (S 2. 10)  

Palangre 

Também leccionei conteúdos programáticos no 2.ºano dos Cursos 

de Bacharelato e de licenciatura em enfermagem 

(Ortoptraumatologia, Neurotraumatologia, Neurologia e 

Neurocirurgia). (S 4. 9)  

Orientei Ensinos Clínicos a estes alunos em Neurotraumatologia, 

Neurologia e Ortotraumatologia. (S 4. 10)  

Garroa 

Ah, mas à medida, à medida, pronto, que nós 

íamos, que eu ia ficando integrada na escola, 

não é? Pronto, e como os mais velhos, depois 

fiquei a ser também responsável, como é que 

aquilo se chamava? Umas vezes chamava-se 

etapa, outras vezes chamava-se fase, consoante 

o livro, consoante o plano de cursos que 

estava… que estava em vigor. (S 24. 5) Mas, 

tudo dentro da área da médico-cirúrgica. (S 24. 

6)  
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Mestre 

Ah e tive outra experiência! Foi em 2003 em que tive ao mesmo tempo aqui na escola e como director do Hospital […] (S 13. 6)  

Foi uma experiência muito interessante que eu abracei com gosto porque era voltar à prática. (S 13. 7)  

Estar na prática…eu gosto muito da prática dos cuidados. (S 13. 8)  

Conseguimos! Na altura estávamos lá em […] e eu desempenhava ao mesmo tempo estas duas funções. (S 13. 9)  

 

Proa 

 

Foi em 1998. Maio de 1997(S 6. 1). 

Há aqui uma interrupção de dois anos em termos de deixar a docência e, portanto, eu quando faço a interrupção, eu volto e abraço um projecto de enfermagem, mais 

relacionado com a gestão de uma organização. (S 7. 1) 

Quando dois anos e meio depois regresso ao ensino, aí a estratégia foi …eu acho que nem posso dizer… Não foi estratégia, foi, era um estabelecimento recente de criação 

recente. (S 7. 2) 
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ANEXO XII - Distribuição dos sujeitos segundo as conceções que possuem do 

Professor de enfermagem e a tipologia de contextos de ação educativa 
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QUADRO - DISTRIBUIÇÃO DOS SUJEITOS SEGUNDO AS CONCEÇÕES QUE POSSUEM DO 

PROFESSOR DE ENFERMAGEM E A TIPOLOGIA DE CONTEXTOS DE AÇÃO EDUCATIVA 

Subcategorias 

 

 

Contextos 

Saber disciplinar 

construído 

Didática dos modos de 

ensinar 

Dualidade 

identitária 

Enfermeiro 

/Professor 

ISP Alador  

O que eu acho… não ser só ser cientista, ser 

um grande profissional, estar atualizado, 

portanto, faz falta o resto. (S 4. 3) E o resto, 

acho que é… Quando a gente vimos para o 

ensino, a nossa profissão primeira é de 

docente. (S 4. 4)  

Na maior parte dos casos, é aquilo que nós 

sabemos menos, em termos profissionais. (S 4. 

5)  

Em termos da profissão Enfermagem, por 

exemplo, neste caso, mas em termos de 

docência, muito pouco. (S 4. 6)  

Assim, aqui na Enfermagem, menos na 

Enfermagem e mais no Ensino Superior 

generalizado, acho que os professores do 

Ensino Superior têm uma lacuna enorme, que é 

na parte da Andragogia. (S 4. 7)  

Proa 

Acho que há um perfil que tem que conjugar, 

do meu ponto de vista, um desejo imenso de 

saber o que o leva a uma atualização 

permanente de conhecimento e procura e busca 

do que há de novo. (S 2. 2) 

Hoje em dia temos instrumentos que nos 

ajudam a saber quais as fontes mais credíveis, 

mais rigorosas, porque sabemos que há outras 

que não tanto, e portanto essa parte da procura 

constante e da atualização constante acho que 

é um perfil que tem que existir, contrapondo 

com determinadas características de nível 

pessoal, características essas que podem ser 

desenvolvidas e trabalhadas. (S 2. 4) Porque 

nem todos temos o mesmo grau ou de simpatia 

ou de disponibilidade, mas eu acho que esta 

dimensão de características ou de 

competências emocionais são imprescindíveis 

para o ser professor. (S 2. 5) 

Alar 

Embora tenha desempenhado outros cargos, no 

âmbito do ensino, nas mais diversas áreas, 

nunca deixei de exercer como docente. (S 3. 3) 

A formação pré-graduada deve ser, na minha 

perspectiva, um foco de atenção sempre muito 

grande para os professores que têm um perfil 

de competências mais avançado. (S 3. 5) 

Mas, por outro lado, penso que a disciplina de 

enfermagem enquanto disciplina de 

conhecimento, enquanto saber 

verdadeiramente sistematizado, está ainda 

numa situação de emergência e de quase 

erupção e a minha preocupação tem muito a 

Garroa 

Para mim, para mim, atributos que eu 

considero ser fundamentais: bom senso, 

assertivo, autêntico, verdadeiro (e às vezes faz 

diferença) … verdadeiro, acho que… amigo, 

conselheiro, facilitador… (S 10. 1)  

Eu acho que acima de tudo, com o professor, os 

alunos devem sentir que têm em nós (e isso 

aconteceu, aconteceu felizmente comigo)… que 

nós somos para eles uma referência, em termos 

de investimento que nós fazemos pela nossa 

profissão, não descurando a nossa vida 

pessoal. (S 10. 2)  (A 10. 1) 

Mas acho que eles nos devem considerar como 

um modelo. (S 11. 2)  

Muitas vezes isso não acontece… E penso que, 

penso que certos… há certos atributos que 

deviam ser obrigatórios nos professores. (S 11. 

4)  

Machucha  

Por isso, eu gosto imenso de saber e gosto 

imenso de transmitir. (S 26. 7)  

Eu tenho uma colega que colabora comigo que 

está mais a par do que é o Centro de Saúde, 

porque foi (minha antiga aluna) e trabalha num 

Centro de Saúde, e eu disse: Marilene, eu 

gostava que me trouxesse esta norma… (de 

facto eu fui ao centro de saúde onde sou utente 

deram-me só os anexos mas eu queria a norma 

toda)… (S 26. 11) (R 26. 1) 

Por isso, eu tenho que estar um bocadinho 

dentro de tudo e saber um bocadinho mais da 

minha área de especialidade. (S 27. 4) 

Por isso, o facto de eu dar aulas nos Cuidados 

de Saúde Primários nos ciclos de vida… Eu 

dou a saúde Infantil e a saúde Materna mas 

cheguei a dar também a Obstetrícia, porque 

não tinham quem desse… Mas eu pedi para vir 

alguém especialista para dar a Obstetrícia. (S 

27. 5) 

 

Palangre 

Procuro sempre utilizar documentação 

científica adequada à nossa realidade. (S 38. 3)   

Em muitas situações os docentes que leccionam 

conteúdos teóricos, também realizam 

supervisão ou orientação de estágios. (S 16. 3) 

O coordenador dos estágios tem a 

responsabilidade da planificação da 

distribuição dos alunos por estágio, da 

selecção dos orientadores e supervisores da 

orientação e organização das fichas de 

Turina 

Exatamente, se eu quero ser enfermeira 

tenho que me sentar na cadeira de 

enfermagem (ponto final parágrafo). (S 29. 

1)  

Não quero dizer com isto que não tenham 

que haver… Acho que nós precisamos de 

outras áreas do conhecimento, mas temos 

que definir muito bem o nosso rumo. (S 29. 

2) (A 29. 1) 

 E a verdade é que eu acho que, ainda que 

esteja a falar disto empiricamente, mas neste 

meu trajeto de vida quer hospitalar, quer na 

[docência] tem-se feito muita formação, mas 

não vejo visibilidade prática. (S 29. 3)  

Eu provavelmente também vou ficar entre 

duas cadeiras também, vamos ficar todos, 

mas tenho pena porque emergiram outras 

novas profissões que poderão ocupar o 

espaço que nós não ocupamos na nossa 

cadeira. (S 29. 6) 
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ver com isto. (S 6. 1)  

Tem muito a ver com aquela que é a leitura que 

se faz hoje a nível da Europa e dos níveis de 

qualificação. (S 6. 2)  

E numa área como é a da saúde em que a 

possibilidade de oferta, de uma diversidade 

imensa de formações deve, efetivamente, 

preocupar-nos a todos e não num sentido, não 

coloco isto num sentido de ser exclusivista e 

apontar para uma característica mono 

disciplinar, não, não é nesse sentido que eu me 

coloco, mas no sentido de percebermos que há 

um trabalho a nível da enfermagem nas escolas 

que passaram a escolas superiores de saúde 

que necessita de continuar a ser desenvolvido. 

(S 6. 3) 

avaliação, que são analisadas e reestruturadas 

anualmente. (S 12. 3)  

 

Univ. Aguagem 

Por um lado, o conhecimento da realidade, que 

eu tento que seja sempre o mais alargado 

possível. (S 8. 2)  

Este conhecimento da realidade exterior, quer 

no que se passa na saúde em geral, no ensino 

em geral, que é assim uma visão mais 

transversal e ao mesmo tempo uma visão da 

história, quer dizer, o que foi acontecendo, os 

marcos e estas dinâmicas, marcam muito a 

nossa forma de estar. (S 8. 7)  

Não mais transmitir um conhecimento para ser 

replicado a seguir. Não! Não é mais preciso 

isso! (S 8. 11) 

Portanto, o saber que transmitimos é aquele 

que construímos e que construímos na 

realidade, ou seja, sempre enraizado numa 

prática diária, o que significa que as 

actividades de extensão comunitária têm que 

dar suporte à investigação e, por isso, esta 

minha preocupação de ter sempre projectos em 

curso que suportem a investigação e permitam 

fazer ensino. (S 23. 5)  

Tala 

E estas características são de vária natureza, 

são o conhecimento que devemos ter sobre os 

assuntos, o domínio científico, a capacidade de 

pesquisar, de ler sobre as coisas… (S 3. 2) E 

hoje nós deparamo-nos com estudantes que têm 

uma capacidade de argumentação e de 

objetivar muito … não são estudantes de 

maneira nenhuma passivos. (S 3. 7)  

Leme 

Há uma componente que ainda não foi muito 

falada que é a componente da investigação, 

mas a partir do momento em que fiz o 

doutoramento, a componente da investigação 

está de um modo muito forte. (S 21.4) 

Ou seja, nós temos algumas pessoas e alguns 

nichos a fazer um trabalho muito interessante e 

muito competitivo. (S 30.2)  

 Precisamos de dar o salto a seguir que é o 

salto organizativo. (S 30.3)  (A 30.1)    

Se nós um dia destes, e há bem poucos dias 

também disse isso, se nós um dia destes 

conseguirmos dar o salto e dizer assim: bem, 

nós, a nível nacional, pessoas com capacidade 

investigativa, porque nem todas os doutorados 

Japona 

Segundo… tentar-nos situar e acreditar que 

não podemos ficar sempre da mesma maneira, 

temos que lutar por aprender, por saber cada 

vez mais, não é que seja sozinha ou… em 

frente… (S 17. 2)  

Qualquer coisa, numa biblioteca, em frente ao 

computador agora… (S 17. 3)  

Médico-Cirúrgica, acompanhamento de 

estágios de 8 horas…ah…com uma 

coordenadora que me ensinou, 

papéis…ah…burocracias…que naquela altura 

ajudava muito e que agora me ajuda enquanto 

membro da Comissão do CLE do Curso…de 

outra maneira mas que ainda vou 

beber…ah…que me ajuda, que me ajuda. (S 21. 

1)  

Adorava dar aulas também ao 1º ano, as 

provas…eu sempre fui muito rigorosa 

com…com as técnicas. (S 21. 3)  

Se existem livros de técnicas, para alguma 

coisa eles são. (S 21. 4)  

 

Pita 

E vai crescendo e fomos os primeiros a fazer 

adequação a Bolonha. (S 17. 13)  

Eu preparei a raiz das primeiras aulas de 

Saúde Infantil, tive que ser eu a leccionar as 

aulas de Saúde Infantil em Setembro, preparei-

as nas férias da Páscoa [risos], na praia 

[risos], no Guincho, isto sempre conciliar o 

prazer com o trabalho. (S 16. 10) Lá ia com a 

Wong (Fundamentos de Enfermagem 

Pediátrica), que é um livro pequeníssimo 

[risos], depois tive que o sacudir antes de o 

entregar na biblioteca, sacudir a areia para ir 

em condições. (S 16. 11) 

Portanto, vinham primeiro dar algumas aulas, 

sobretudo acompanhar os alunos nas teórico-

práticas porque temos que dividir as turmas, 

ainda por cima esta, não é? de 60 alunos, e 

portanto tinham uma primeira relação com os 

estudantes aqui nas aulas práticas, nas aulas 

teóricas. (S 16. 3) (R 16. 2) 
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a têm. Temos que ser claros a esse respeito. (S 

30.4)    

Há muita gente  que faz o doutoramento para 

ter. Não é para fazer investigação a seguir. 

Infelizmente, o doutoramento… é assim na 

enfermagem, como o é em muitas outras áreas. 

(S 30.5)   

ENI   Mestre 

Como é que me sinto no cargo? Sinto-me 

responsabilizado, sinto-me portador de uma 

mensagem e de um património cultural que é 

importante preservar, por um lado e 

potencializar. (S 1. 2) 

Portanto é um pouco esta a minha missão, é 

a de qualificar a aprendizagem deles de lhes 

organizar o percurso, de lhes dar todos os 

subsídios que sejam adequados, não só em 

termos institucionais como em termos dos 

docentes que os acompanham, como em 

termos dos recursos, das áreas científicas, 

dos locais da parte clínica, ou seja, criar o 

substrato fundamental para que as pessoas 

entrando dentro desse ambiente cultural 

possam orientar o seu caminho. (S 1. 6) 

Portanto eu considero aqui duas coisas, o 

sermos enfermeiros enquanto profissionais e 

sermos professores enquanto carreira. (S 7. 

6) 

Portanto, as pessoas tanto me chamam 

enfermeiro […], como me chamam 

Professor […] é a mesma coisa não faço 

muita questão. (S 7. 7) 

Armação 

Eu acho que é como o perfil para ser 

enfermeiro. (S 4. 2)  

Quer dizer, as pessoas têm de se preparar 

para uma certa exigência tanto da parte dos 

doentes e das famílias, como depois pela 

parte dos estudantes. (S 4. 3) (A 4. 1) 

 Porque sobretudo em ensino de adultos, os 

estudantes não aceitam tão facilmente uma 

coisa que o Professor diz. (S 4. 4) 

 Quer dizer, o Professor tem uma função 

como que de completar o que uma pessoa já 

sabe. (S 4. 5) E depois fazia a mesma coisa, 

quando o CLE apareceu a primeira vez, 

pedia a uma colega minha do [Hospital]: 

“Deixa-me por favor vir para aqui fazer 

algaliações, entubações nasogástricas…” … 

(S 10. 4)  

Porque perde-se a mão… um bocadinho e 

fazia muitas vezes isso. (S 10. 5)  

Verdade, quando tinha de ir para um curso, e 

no segundo ano tinha estágio de médico-

cirúrgica e eu não ia fazer essas coisas e… 

não estou nada arrependida. Gostei imenso! 

(S 10. 6)  

Dominação 6 5 3 
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ANEXO XIII – Distribuição dos sujeitos segundo as subcategorias da Representação do 

ensino de enfermagem por contexto de ação docente 
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QUADRO – DISTRIBUIÇÃO DOS SUJEITOS SEGUNDO AS SUBCATEGORIAS DA 

REPRESENTAÇÃO DO ENSINO DE ENFERMAGEM POR CONTEXTO DE AÇÃO DOCENTE. 

Categoria Representação do ensino de enfermagem 

Subcategoria A natureza politécnica Novos cenários de educação 

ISP 
Garroa 

Daquilo que tenho falado com os colegas e daquilo que tenho 

vivenciado no subsistema politécnico, eu penso que, que nós não 

estamos mal ou até posso dizer que acho que estamos bem desde que, 

sobretudo a nível docente, nos deixem progredir em igualdade de 

circunstâncias na nossa carreira, o mais semelhante possível com a 

carreira universitária, desde que nós tenhamos a formação, como é 

lógico. (S 44. 4)  

Proa 

Eu tenho a expectativa de integrarmos todos, ou melhor, reformulando, 

eu tenho a expectativa de que o ensino de enfermagem passe a ser 

integrado no ensino universitário e não como está na actualidade para 

a maioria das organizações no sistema politécnico. (S 16.1)   

 

Alador 

Portanto, eu sinto-me muito bem no Politécnico… até porque nós não 

podemos ter as Universidades que temos, nem sequer o número de 

Institutos Politécnicos que temos (…) no país, o país não aguenta 

isto. (S 31. 6) (A 31. 3)  

Alar 

O que significa que, na dimensão que tem a ver com as transições, as 

mudanças que estão a ocorrer no ensino superior, nós temos uma 

oportunidade única da enfermagem, penso eu. (S 18. 5) Acho que 

estamos no rumo certo, é preciso é apanhar o veículo certo na 

velocidade certa! (S 28. 3) 

Machucha 

Eu tenho medo de ser antiquada, eu vejo o nosso ensino muito mais 

ligado ao politécnico por ter uma vertente muito prática, muito 

prática. (S 92. 1) Eu tenho medo de isto ser uma ideia já 

ultrapassada… embora a gente sabe que os novos…é mais por uma 

questão de status. (S 90. 2) (A 90. 1)  

 

Palangre 

Não, eu acho que o ensino de enfermagem estaria muito melhor 

apenas no Politécnico. (S 43. 1)  

Algumas Escolas optaram pelo Universitário por uma questão de 

Status. (S 43. 2) 

 

Turina 

Daí que Bolonha tem vantagens e inconvenientes. (S 22. 5) Por outro 

lado, como eu não estou na Coordenação do Curso em geral, não 

estou na direcção do curso, há coisas em que ainda estou um 

bocadinho mais fora, mas do que eu entendi de Bolonha é que era 

para uniformizar currículos, e eu acho que isso ainda não aconteceu. 

(S 23. 4) 

 

Univ. 
Japona 

Acho que há diferenças entre politécnicos e politécnicos e entre 

universidades e universidades. (S 67. 2) (A 67. 1)  

Eu e outra colega vamos muitas vezes aos fóruns do ensino de 

enfermagem. (S 67. 4) Logo, por isso, eu também sou um bocado 

suspeita. Mas vou tentar responder de forma isenta. (S 67. 5)  

Eu acho mais neste, acho que há mais aproximação entre docente e 

aluno do que no universitário. (S 68. 1)  

Agora eu acho que tanto num lado como no outro se nós formos 

aquilo que queremos ser, podermos ser próximos do aluno na mesma. 

(S 68. 2)  

Aguagem 

A minha expectativa para a integração total do ensino de enfermagem 

no nível universitário, na universidade Católica, é de três anos. (S 13. 

1) 

 

Pita 

Nós já conseguimos ter Mestrado, já conseguimos ter o 

Doutoramento… portanto, se… os outros já nos reconhecem como 

ciência própria, como tendo ciência própria… …a investigação que 

fazemos é reconhecida pelos outros, penso que academicamente, a 

nível de conhecimento, nós estamos muito bem. (S 32. 4) A mim 

parece-me que estamos muito bem. (S 32. 5) (A 32. 1) 

Tala 

Pois, mas umas estão integradas no ensino politécnico, mas outras não 

estão integradas… Outras estão integradas em universidades… 

Poderia haver uma tendência para harmonizar esta situação. (S 31. 1) 

(A 31. 1)  

E penso que neste momento há que fazer uma… Se for no ensino 

universitário, há de caminhar para esse nível… (S 32. 7) 

 Leme 

Digamos que lhe gostaria de lhe pôr aqui uma pitadinha daquilo que é 

feito em alguns estados dos Estados Unidos da América do Norte, que é 

haver, digamos assim, uma ampla área comum em ciências da Saúde 

onde emergem depois as várias profissões. (S 28.3)  

NI 
Mestre 

Não me faz diferença nenhuma, sinceramente, não me faz diferença 

rigorosamente nenhuma! (S 17. 1) Se me caracterizar o universitário 
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como uma maior distância da realidade eu prefiro o politécnico. (S 

17. 2)  

Armação 

Isso não me faz confusão nenhuma. (S 42. 4)  

Nem acho que devamos sair dos institutos, se quer que lhe diga, 

porque já se viu que em termos monetários é um bocadinho diferente, 

nós precisamos de mais dinheiro do que qualquer outra faculdade, 

que a faculdade de letras, por exemplo, porque nós temos material 

que eles não têm, eles até podem investir muito. (S 42. 5) (A 42. 1)  

 

Dominância 9 5 
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QUADRO - SISTEMA RELACIONAL 

Sistema de relação 

Sujeitos do 

estudo 

Atores individuais Atores coletivos Outros atores  Atores 

chave 

S
er

en
id

ad
e 

Aguagem O Reitor actual, quando tomou 

posse, quis retomar o processo das 

Ciências da Saúde, e criou na 

altura, em 2002, um grupo de 

reflexão para as Ciências da Saúde 

na Católica e convidou-me a 

integrar esse grupo. (S 6. 10) (R 6. 

1) 

Um curso que me marcou 

claramente com aquela que viria a 

ser a minha professora de 

investigação no mestrado. (S 19. 3) 

(R 19. 1) 

Na altura, fiquei até surpreendida por ter 

sido seleccionada…, mas foi uma 

experiência interessante, por ter sido o 

primeiro, pelas pessoas que conheci … (R 5. 

1) 

Hoje nós percebemos que se calhar o 

percurso tem que ser assim. (S 5. 5) (R 5. 2) 

O facto de estarmos entre pares permite-nos 

ganhar imenso, pois permite-nos partilhar 

determinadas áreas de saber, preocupações, 

estratégias, permite-nos, em bom rigor, 

produzir e partilhar saberes. (S 10. 6) (R 10. 

1) 

 Ou seja, nós percebemos que recebemos 

muito, mas também damos muito. (S 10. 7) 

(R 10. 2) 

 

Estar com os outros na 

Associação Católica, na Ordem, 

na Pastoral da Saúde, quer 

dizer, sempre tive muita 

actividade extra-escola e isso, 

objectivamente, marcou tanto o 

meu percurso profissional como 

o pessoal. (S 18. 4) (R 18. 1) 

 

Os pares na 

atualidade 

professores 

Garroa O meu pai também pós a hipótese do 

magistério  

 

primário. (S 4. 7) (R 4. 1) 

Eu acho que às vezes não sou a 

professora, professora na 

verdadeira acepção da palavra. (R 

13. 4)  

 

Agora o grande objectivo, o grande 

objectivo desse projecto… foi com a 

Enfermeira Sampaio e com as 

reformulações que foram havendo 

dos cursos e dos planos de curso… 

era aproximar os docentes dos 

colegas. (S 40. 13) (R 40. 2) 

 

A minha forma de relacionamento com os 

alunos é muito próxima, muito próxima! (R 

13. 3) 

Digo isto pela forma como defendia o ensino 

de enfermagem a nível do nosso fórum de 

enfermagem e dos documentos que eram 

emitidos a partir dali que geralmente faziam 

eco junto do ministério. 

 

Integramos uma organização 

muito maior e então nós 

praticamente tínhamos que ir… 

não era tínhamos que ir… 

praticamente não, tínhamos que 

ir a todas as reuniões, se eu não 

fosse, tinha que ir um dos vice-

presidentes. (S 27. 1) (R 27. 1) 

Onde posso ter sentido 

algumas… mais alterações foi, 

porque deixámos de pensar… A 

nível só da escola, e como eu 

referi, há pouco, o pensamento 

tem que ser mais abrangente e 

pensar que não somos só nós, 

não é? (S 37. 2) (R 37. 1) 

A minha postura… Noto em 

termos da prática, se 

reportarmos agora a minha 

relação com os colegas dos 

contextos da prática, acho que 

também houve uma evolução em 

relação ao plano de curso e às 

relações que se estabeleciam… 

(S 40. 2) (R 40. 1) 

 

Os estudantes 

Japona …ah…à minha filha, ao meu genro, 

à…chamo-lhe genro, tem que ser, 

ele vive com a minha filha, é meu 

genro. (S 52. 5) (R 52. 1) 

Com a ajuda terapêutica, com a 

ajuda do marido, com a ajuda de 

colegas e, ao mesmo tempo, com a 

minha capacidade de adaptação. (S 

64. 1) (R 64. 1) 

Encontrei livros na antiga biblioteca 

da própria Escola, fiz amizade com 

o bibliotecário e dizia: “Oh, Sr. 

Alexandre, se me arranjasse aí uns 

livros sobre Medicina, Neo…”. “Oh, 

Sra. Enfermeira, eu arranjo, não se 

preocupe.” (S 6. 6) (R 6. 1) 

Bem…e foi a minha 1ª turma… A enfermeira 

do Sindicato, a enfermeira Guadalupe 

Simões, eu acho. (S 22. 10) (R 22. 1)   

Em que ela me disse: “É uma pessoa 

espiritual.” (S 45. 5) (R 45. 1) 

…a pagar à Católica e então, eu…com muita 

pena minha, disse à professora Margarida 

Vieira, disse-lhe: “Professora, eu não posso 

cá vir mais.” (S 45. 18) (R 45. 1) 

Eu sozinha num gabinete e a que é que eu me 

dedicava? Cada vez mais aos alunos…mau, 

mau… (S 50. 7) (R 50. 1) 

Eu e outra colega vamos muitas vezes aos 

fóruns do ensino de enfermagem. (S 67. 4) 

(R 67.1) 

Eu sabia que havia outra 

enfermeira… no Hospital de 

Barlavento, dos quais sou 

óptima…sou íntima amiga… (S 

13. 7) (R 13. 1) 

Na universidade… eu pertenci 

ao senado, eu pertenci à 

assembleia durante bastantes 

anos e existe uma diferença 

notória entre os subsistemas, até 

as regalias são diferentes. (S 68. 

5) (R 68. 1) 

O sistema familiar 
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Tala Que era uma capacidade de 

afirmação e de autonomia que não 

tínhamos e é esse trajecto que eu 

guardo como gratificante na 

profissão e quando penso: Será que 

contribuí com alguma coisa? (S 1. 6) 

(R 1. 1) 

 

Isto é uma discussão que temos 

vindo a consolidar com o Sr. Reitor 

também e que está perspectivada a 

criação duma escola de saúde e, 

portanto, vamos ver como é que vai 

caminhar… (S 10. 3) (R 10. 1) 

 

Portanto, quando eu tive a oportunidade de 

estar no mestrado com outros grupos 

profissionais… (R 13. 3) 

 

Aliás, no outro dia discutíamos se não 

poderia haver aqui um campo de 

conhecimentos que pudesse ser 

transdisciplinar às várias áreas de saúde. (S 

9. 5) (R 9. 1) 

Mesmo quando organizamos momentos de 

formação mais informais, eu procuro sempre 

trazer para os colegas e para o espaço de 

discussão outros olhares e outras pessoas 

que, às vezes, não têm uma ligação directa 

com enfermagem. (S 26. 5) (R 26. 2) 

 

A escola teve outra dimensão, 

tem outra capacidade de se 

afirmar nos centros de 

investigação, e que já o faz, 

portanto, estamos gradualmente 

a fazer um salto qualitativo 

muito interessante. (S 5. 9) (R 5. 

1) 

E alargando a nossa área do 

conhecimento pode ser um 

aspecto interessante para a 

afirmação da área da saúde, e 

até porque queremos 

protagonizar essa mudança, 

afirmar a área das ciências de 

saúde através da escola de 

enfermagem na universidade… 

(S 8. 4) (R 8. 1) 

 

Os pares na 

atualidade 

professores 

Machucha Eu acho que eu era uma figura 

muito tímida, bastante tímida, venho 

de uma família alargada… nuclear 

grande, com pais bastante ditadores, 

à moda antiga, mas que nos 

transmitiam muitos valores… há 

coisas no meu pai que me marcaram 

de uma maneira muito positiva e 

com a minha mãe também. (S 81. 3) 

(R 81. 2) 

 Simplesmente a minha mãe era 

mais austera, muito castigadora. (S 

81. 4) (R 81. 3) 

Também quem ia connosco ao 

hospital era a Enfermeira Costa 

Reis e a Enfermeira Diniz de Sousa. 

(R 44. 2) 

Entretanto, quem foi a formadora na 

altura foi a professora Lima Bastos. 

(S 52. 2) (R 52. 1) 

 

Eu conhecia os alunos todos pelo nome, pelo 

nome e pelo apelido e eu agora sei o nome 

de poucos alunos… (S 50. 2) (R 50. 1) 

 

 Colegas 

professores de 

enfermagem 

figuras individuais 

personalizadas 

Alador  E é a relação, por exemplo, docentes-não-

docentes. (R 6. 2)  

 

Nós agora temos muito menos não-docentes 

do que docentes, em termos de docentes-

docentes…(R 6. 3)   

 

Neste momento existe a febre académica de 

(risos) quase que só de graus académicos, 

porque somos pressionados para isso e isso 

causa algumas perturbações ao nível da 

relações docentes-docentes. (R6. 4) (A 6. 2)  

Docentes-estudantes, bom…nós aqui na 

Escola sempre tivemos, em todas as 

avaliações, desde o princípio, uma óptima 

relação docentes-estudantes, talvez pela 

forma como começou a Escola. (S 6. 18) (R 

6. 5) 

Numa escola para mim o 

fundamental é a relação. (R 6. 

1) 

  

 

Os pares na 

atualidade 

professores 

D
iv

er
si

fi
ca

çã
o

 

Proa Eu lembro-me que era muito 

individual, era muito um trajecto 

individual. (R 5.9)    

Tem que ser um trabalho individual, 

porque nenhuma organização 

consegue responder aos seus anseios 

todos ou aos anseios de uma equipa. 

(R 15. 5) 

Portanto, há aqui uma dimensão de 

Porque, primeiro, há olhares que são 

diferentes para o fenómeno saúde-doença de 

outros grupos profissionais que formam 

outros profissionais, que têm outro olhar 

porque o seu alvo de cuidados obviamente 

são pessoas, mas a sua estratégia e o seu 

campo de intervenção é diferente do nosso e 

portanto leva-nos a uma melhor 

compreensão do seu papel e ao 

Quando a gente diz: a nossa 

escola é inovação, qualidade e 

humanismo, estas são marcas 

que nós tivemos que trabalhar 

em conjunto para encontrar o 

que é que queremos. (R 7. 5)  

 

Os pares na 

atualidade 

professores 
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trabalho muito individual. Muito 

individual. (R 15. 6) 

 

compreendermos melhor o seu papel também 

potencializamos o ensino de enfermagem. (R 

8. 1) 

Potencializamos como? Configurando muito 

bem o que é que é isto de trabalho em 

equipa. (R 8. 2) (A 8. 2) 

 

Leme Era o Professor João Araújo que 

tinha um espírito que eu aprecio 

muito, era uma pessoa que perante 

os problemas… vamos resolver. (S 

5.7)  (R 5.4)      

A Professora Marta, naturalmente, 

foi minha orientadora, com toda a 

naturalidade, porque já tínhamos… 

já presenciava uma série de grupos 

que ela coordenava, grupos de 

discussão, etc.. (S 17.6) (R 17.1) 

 Naturalmente, foi a minha 

orientadora e foi uma orientadora 

muito especial. (R 17.2)  

Eu considero que devo ser, acho eu, 

muito difícil de orientar. (R 17.3)  

 

Este contacto com os profissionais e esta 

discussão com os profissionais foi qualquer 

coisa para mim tremendamente interessante. 

(R 15.1) 

Portanto, havia aqui, por um lado, o 

contacto com os colegas que me ajudavam a 

ir reconstruindo esta ideia que eu tinha da 

enfermagem e, por outro lado, esta 

solicitação constante de outras escolas 

também me obrigavam a manter-me, 

digamos assim, bastante actualizado  sobre 

essa temática. (R 15.5)  

E isso no fórum de ensino de enfermagem, 

como sabe é um espaço de discussão, e isto é 

claríssimo.  

.e isto voltou a ser discutido. (R 31.5)  

Veio outra vez.. Andamos a construir 

consensos à volta disto há anos e não saímos 

disto…as pessoas têm medo, que haja duas 

ou três escolas, meia dúzia que passem a 

escolas universitárias e de repente a coisa se 

complique… e de repente a “coisa” se 

complique! (R 31.6) (S 31.7) 

Eu posso dizer, por exemplo, que uma das 

primeiras guerras que eu tive na 

universidade, guerra entre aspas, entenda-

se,  foi com a relação de ajuda. (S 23.7) (R 

23.5)  

Tudo o que a universidade tiver 

de bom que possa ser para nós 

uma mais valia, queremos 

melhorar com certeza! (R 5.9)  

Depois, inclusivamente, tive 

vários convites de outras 

escolas para colaborar na 

reformulação de alguns planos 

de estudo de outras escolas. (R 

15.7)     

 

Os pares na 

atualidade 

professores 

Mestre A minha formação pessoal, mesmo 

extra enfermagem, foi uma formação 

que implicava que em cada ser 

humano tem que ter um projecto, 

tem que ter uma visão da sua vida, 

tem que ter uma concepção do que é 

que eu ando aqui a fazer na vida e 

não apenas a cumprir tarefas que 

outros me mandam, mas sim eu 

próprio tornar-me protagonista da 

minha vida. (S 2. 5) (R 2. 2) 

[cargo de direção] Quem sou eu? (R 

14. 1) (S 14. 17)  

Como é que elas me vão aceitar? (R 

14. 2) (S 14. 18) 

Quando chegamos ao terceiro ano, gostamos 

de ouvir os colegas que recebem que eles 

vêm muito bem preparados, que vêm com 

segurança, que vêm com mecanismos de 

auto-protecção cívica, isto é, não fazem nada 

sem saber primeiro se está certo ou errado. 

(S 6. 16) (R 6. 4)  

Cá está, mais uma vez para não me afastar 

da realidade, para ir aos serviços, para ver o 

que é que as pessoas fazem, quais são as 

suas preocupações, o que é que é preciso nós 

ajudarmos a que os alunos ganhem mais 

competências. (A 6. 7) (R 6. 8) 

Por outro lado, os profissionais que aqui 

trabalham, afirmam-se sempre enquanto 

enfermeiros. (R 7. 2) 

Porque muita da nossa relação com os 

alunos e com o bem-estar com o Estágio, 

com a facilidade que temos em encontra 

campos de estágio tem a ver com essas 

relações. (R 15. 2) (A 15. 5) 

É um pouco esta a nossa filosofia sei lá… de 

uma certa centralidade na pessoa, de uma 

certa centralidade no seu processo de vida, 

nas suas particularidades, nas suas 

dificuldades, nos seus êxitos. (R 6. 9)  

Portanto é esta proximidade que nós 

queremos ensaiar. (R 6. 10) 

Uma proximidade profissional com os seus 

doentes, sem misturas, sem confusão quanto 

ao papel de cada um, mas efectiva 

proximidade, até ao limite das nossas 

Era muito interessante! Enfim, 

durante muitos anos fizemos 

isto, mantivemos sempre uma 

relação com as escolas 

secundárias, que ainda hoje em 

dia mantemos, e razão pela qual 

até hoje em dia fizemos um 

curso com as escolas 

secundárias Católicas. (R 8. 1) 

Uma coisa que também 

tentamos sempre promover era 

a relação com os parceiros das 

instituições. (S 15. 2) (R 15. 1) 

Esta resposta institucional é o 

nosso AP, quer dizer, é o nosso 

ponto de chegada, quer dizer, 

nós queremos isto. (R 16. 1) (S 

16. 10) 

Forte ligação aos 

contextos reais da 

prática através dos 

enfermeiros dos 

serviços com os 

quais a escola 

colabora 
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possibilidades. É isso que nós tentamos fazer 

já aqui na escola. (R 6. 11) (S 6. 20) 

Pita Essa professora reformou-se mas 

manteve-se, permaneceu mais um 

ano para este processo de evolução, 

formação de uns, de chegada de 

outros e foi muito bom, foi muito 

agradável porque tinha como 

colegas centrais... ah… uma 

enfermeira que tinha sido minha 

professora, que estava ali com o 

propósito de ajudar no meu processo 

de integração e tinha uma colega de 

curso, portanto foi muito bom. (S 1. 

14) (R 1. 2) 

 

Não…ah…não me marcou muito, não me 

provocou…ah…penso que, o que…ah…a 

grande alteração que eu senti foi realmente 

a proximidade com outros cursos, foi a 

aprendizagem que eu fiz também com os 

outros cursos. (S 27. 1) (R 27. 1) 

Nós estávamos…Começámos em simultâneo 

com a Fisioterapia. (S 14. 7) (R 14. 1)  

Nós estávamos no anfiteatro ao lado da 

Biblioteca, nós Enfermagem, e os de 

Fisioterapia no anfiteatro do outro lado. (S 

14. 8) (R 14. 2) 

 

Acompanhando e respeitando a 

filosofia da Universidade, mas 

foi mais fácil construir um à 

parte, portanto, foi construir de 

raiz o Regulamento, foi 

construir de raiz a Biblioteca, 

foi construir de raiz a sala de 

práticas, foi estar muito 

próxima dos alunos, só com um 

ano, não é? Só com o 1º ano, 63 

alunos [risos]. (S 14. 4) (R 14. 

1) 

Da Universidade, portanto, isto 

é um conjunto de accionistas 

que têm aqui o seu dinheiro 

investido, várias entidades 

muito conhecidas, bancos, mas 

o principal era a Câmara. (S 

15. 2) (R 15. 1) 

Os pares na 

atualidade 

professores 

Armação Sempre, sempre! Eu também tenho 

com a Enfermeira Herculeana do 

Garcia de Orta, com os enfermeiros 

que estão com os meus estudantes 

como orientadores, que são meus 

alunos agora porque entraram… 

mantenho sempre, porque também 

vou fora muita vez e também tenho 

muita coisa nova desta área e, 

portanto, normalmente, espalho 

assim pelos sítios onde vou. (S 21. 1) 

(R 21. 1) 

 

Portanto, os ajustes são assim, ou seja, 

reúno-me com os meus pares, com os pares 

que têm os mesmos interesses que eu …(R 

19. 1) 

Sim, fundamental. Podia (…) a junção não 

tem sido fácil, mas não é por causa disto, 

pelas relações com as pessoas, nós não nos 

entendemos todos uns com os outros. (S 24. 

1) (R 24. 1) 

Conheci gente interessantíssima, quebrei 

alguns preconceitos que existiam em relação 

a algumas culturas… (S 33. 4) (R 33. 1) 

Eu toda a vida me dediquei a este tipo de 

doentes, não são doentes iguais aos outros, 

não são melhores nem piores. (S 43. 3) (R 

43. 1) 

Eu faço parte da associação de 

transplante de órgãos europeia 

e então mandavam-me uns 

curricula novos, mandavam-me 

matéria nova e eu dizia assim: 

Esta escola é engraçada, porque 

o aluno constrói o seu 

currículo… e às vezes 

discutíamos assim, tínhamos 

uma pessoa da formação, outra 

da gestão, mesmo no adulto e 

idoso e fazíamos muito isso. (S 

20. 3) (R 20. 1) 

Os pares na 

atualidade 

professores 

Alar Posso-lhe dizer que com 16 anos, 

depois de terminado, à altura, o 

antigo quinto ano dos liceus… 

sempre fui uma pessoa autónoma 

porque os meus pais desde muito 

cedo me autonomizaram, até porque 

sou descendente de uma família 

muito humilde, e desde muito novo 

que comecei a trabalhar nos 

períodos em que não estava na 

escola, porque os meus pais tinham 

um pequeno comércio e tinham 

outra actividade e era eu que … 

dava resposta nas ausências deles e 

quando eu não estava na escola. (S 

9. 3)(R 9.1) 

Sinto. Sinto-me muito confortável. (S 

2. 1) (R 2. 1) 

Não fui lá aprender como é que se geria, 

mas fui sobretudo utilizar aquele espaço que 

chamava muitas vezes de laboratório, e 

alguns professores não gostavam muito, 

para testar lá, pelos trabalhos, pelas 

discussões, aquilo que fazia aqui. (S 13. 2) 

(R 13.1) 

 Os pares na 

atualidade 

professores 

Palangre Durante este período senti muitas 

dificuldades devido à minha 

inexperiência profissional pois, 

tinha apenas dois anos de exercício 

profissional e não tinha colegas 

mais experientes para me apoiarem. 

(S 1. 6) (R 1. 1) 

Sentirmo-nos competentes dá-nos 

uma grande satisfação 

pessoalmente. (S 41. 2) (R 41. 1) 

 

E o saber fazer. Foi então uma experiência 

extremamente gratificante, relação com 

aqueles profissionais, que eram enfermeiros 

com muitos anos de prática profissional. (S 

5. 3) (R 5. 1) Muitos deles tinham sido meus 

colegas no Hospital. (S 5. 4) (R 5. 2) A 

relação pedagógica que eu estabeleci com 

eles resultou numa aproximação muito 

gratificante, que se traduziu na manifestação 

de respeito e amizade que têm demonstrado. 

(R 5. 3) 

 

No contexto hospitalar e dos 

centros de saúde, os guias de 

estágio e respectivos 

instrumentos de avaliação 

elaborados, após a primeira 

reunião, foram apresentados 

aos enfermeiros chefes e 

enfermeiros responsáveis nas 

áreas de cuidados de saúde 

onde pretendíamos realizar 

estágio. (S 29. 1) (R 29. 1)  

 

Forte ligação aos 

contextos reais da 

prática através dos 

enfermeiros dos 

serviços com os 

quais a escola 

colabora 
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Turina Era uma menina muito mimada, 

muito protegida da mãe (eu fiquei 

sem pai já na altura), fui cair a este 

hospital e, como eu disse há pouco, 

aquela senhora que eu encontrei que 

era na altura a única pessoa 

graduada na instituição, porque a 

instituição (eu, se calhar, estou a 

misturar um bocadinho as coisas…), 

mas a minha carreira, no fundo, 

prende-se um pouco com a 

instituição onde eu fui cair… (S 4. 3) 

(R 4. 2) 

Eu não fui para o ensino superior, 

na época, porque tinha que estar um 

ano em casa e isso para mim não 

funcionou… e penso que a 

Directora, na altura, apostou em 

mim. (S 4. 8) (R 4. 3)  

Ao fim de um ano de estar a 

trabalhar num hospital, fui eleita 

responsável do serviço, ou seja, 

passado muito pouco tempo e, se me 

permite, “fui atirada às feras”, 

passei a exercer funções de chefia. 

(S 4. 9) (R 4. 4) 

Ora bem, tudo isto… Por isso é que 

eu digo que esta senhora foi, de 

facto, um grande impulsionador da 

minha carreira, porque me atirou 

para o mundo. (S 6. 10) (R 6. 1) 

 

O grupo não é muito grande, mas temos 

depois apêndices que nos ajudam, não só em 

aulas teóricas como práticas em contrato ou 

em acumulação de funções e depois, 

naqueles picos de trabalho, nomeadamente 

os estágios, que ocorrem, normalmente, 

numa parte do ano, temos já assistentes 

convidados que já fazem parte da nossa casa 

e que vêm colaborar connosco. (S 3. 14) (R 

3. 2) 

 

 Os pares na 

atualidade 

professores 
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