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Legenda: 

(S 1) - Segmento 

(S 1. 1) – Sequência biográfica 

(A 3. 1) – Sequência argumentativa 

(R 5. 1) – Sequência relacional 

AGUAGEM 

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 1) 

Então… […], se calhar perguntava-lhe, embora consigo não necessite de usar 

determinadas técnicas, mas ainda assim começava com uma pergunta de conforto: 

há quanto tempo está na profissão docente? 

 

Como professora desde 6 de Outubro de 1981, portanto, há 30 anos. (S 1. 1) 

Há trinta anos. 

Exactamente, este é o trigésimo ano em que eu estou no ensino. (S 1. 2) 

 

(S 2) 

Começou o seu percurso profissional… 
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Por convite, sabe como era nas escolas privadas. (S 2. 1) Eu acabei o curso e, na altura, 

a escola da Imaculada Conceição vivia um tempo difícil; no início dos anos 80 pensou 

até em fechar. (S 2. 2) A Congregação tinha concluído, depois de alguma reflexão, que 

a escola tinha deixado de corresponder ao ideário da congregação. (S 2. 3) Isto era uma 

questão muito problemática… A escola tinha sido criada em 1935 para formar as 

religiosas para os Hospitais e praticamente já não havia religiosas a quererem fazer o 

curso. (S 2. 4) Também já não era uma missão social, porque nos anos 30, 40 e 50 não 

havia tantas escolas de enfermagem, por isso fazia sentido que a congregação formasse 

também enfermeiras leigas, e essa a missão da escola como serviço à comunidade. (S 2. 

5) Neste momento, já nada disto fazia sentido e houve até três professores que saíram da 

escola. (S 2. 6) Mas na altura houve uma nova provincial que não achou graça a 

fecharmos a escola. (S 2. 7) Ela tinha um lema “ As escolas abrem-se, as prisões é que 

se encerram” e então decidiu revigorar a escola. (S 2. 8) Eu tinha saído da escola um 

ano antes e a directora da altura, Irmã Júlia Gaspar, um dia telefonou-me e convidou-me 

para a escola. (S 2. 9) Eu nunca tinha posto essa hipótese, mas pensei: porque não? Lá 

fui. (S 2. 10) (A 2. 1) Depois, do meu curso, acabaram por vir mais três pessoas para a 

escola. Somos quatro professoras actualmente aqui na escola do meu curso. (S 2. 11) 

Do mesmo curso. 

A Irene, a Lúcia e a Cristina. (S 2. 12) 

 

(S 3) 

Foi por convite, mas havia alguma marca, alguma coisa na altura que não a fez 

vacilar e avançar logo? 

 

Eu acho que foi o desafio. (S 3. 1) Na altura, a directora foi a pessoa que mais me 

marcou. De facto, ainda até hoje. (S 3. 2) Tinha sido minha professora e quando penso 

nas referências e nas pessoas que me marcaram e que influenciaram a minha maneira de 

estar e de ser… quer na profissão, quer no ensino, foi sem dúvida a irmã Júlia, já reflecti 

muito sobre isso. (S 3. 3) Ela tinha sido minha professora e ainda hoje dou comigo a 

repetir coisas que eu ouvia dela e a fazer como ela… e na altura quando ela me disse: 

“Olha, tudo aquilo que tu gostas, que tu queres, que tu pensas, no ensino, há lugar para 

isso tudo! (S 3. 4) Porque continuas a estar com as pessoas: nós estamos metade do 

curso em estágio, irás para os estágios, passas na mesma pelos hospitais, vais ver 

diferentes áreas, também não ficas limitada a um sítio”. (S 3. 5) Para mim, foi um 
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desafio poder andar por todos aqueles contextos e conhecer no fundo a totalidade da 

enfermagem que se concretizava na escola. (S 3. 6) Isso foi uma coisa que na altura 

percebi. (S 3. 7) 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) Depois, também, ela aliciou-me muito com a ideia 

de que na escola estamos sempre actualizados, porque temos que estar, e veio a 

investigação. (S 3. 9) Na altura, foi ela a professora de investigação no curso, e isso foi 

para mim outro desafio. Achei que valia a pena. (S 3. 10) E estive os dois primeiros 

anos a trabalhar directamente com ela. (S 3. 11) Acho que foi a minha Escola! Acho que 

aprendi tudo o que ainda sei hoje de importante. (S 3. 12) Foi naqueles dois anos. Desde 

os aspectos da didáctica, da pedagogia, do estar em sala de aula, de orientar alunos em 

ensino clínico, todas as estratégias que nós hoje falamos de supervisão, a investigação, a 

elaboração de um trabalho académico, o que é a escrita científica, as regras de 

pesquisa… eu aprendi tudo isso com ela! (S 3. 13) 

Foi mesmo um privilégio! 

Ela agora está em Angola. (S 3. 14) Ela saiu da escola passados 5 anos para ir para as 

missões… Até isso, foi para mim uma lição de vida! (S 3. 15) De ter largado tudo… Ela 

teria sido uma pessoa muito importante no ensino de enfermagem. (S 3. 16) Ela tinha 

perfil para isso. (S 3. 17) Foi esse exemplo que me levou para lá! E é isto que me 

mantém aqui, até hoje. (S 3. 18) 

 

(S 4) 

Já agora, pedia-lhe que continuasse o percurso. Percebo que teve esses dois 

primeiros anos que foram marcantes… 

 

Depois, ainda veio outra directora. (S 4. 1) Logo em seguida, comecei a especialidade. 

(S 4. 2) Foi um tempo interessante, eu era a mais nova da turma. (S 4. 3) Foi o primeiro 

curso de Especialização em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica que houve aqui 

no Porto. (S 4. 4) Era um curso que só tinha docentes e enfermeiros chefes e 

supervisores, foi uma turma muito engraçada, que me fez criar logo ali uma rede de 

amigos para a vida, muito interessantes. (S 4. 5) Tive que interromper no fim do 

primeiro semestre porque houve uma crise na escola, saíram três professores de uma vez 

incluindo a directora que decidiram mudar de vida e saíram da congregação e a nova 
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directora pediu-me que interrompesse o curso porque fazia falta na escola, apesar de ser 

ainda muito jovem. Enfim! (S 4. 6) 

Retomei o estágio no ano seguinte. (S 4. 7) Fiz um semestre e depois fui fazer os outros 

a seguir. (S 4. 8) Era um tempo interessante e entretanto …. Houve uma mudança de 

plano de estudos, falava-se muito da integração no sistema de ensino. (S 4. 9) Os anos 

80 foram muito interessantes para quem estava no ensino, porque viveu-se muito 

algumas opções. (S 4. 10) Eu acho que se estava a fazer caminho, sentia-se que se 

estava a fazer caminho. (A 4. 1) Entretanto, acabei a especialidade, houve a integração 

no ensino superior, em 88, depois as equivalências que obtive logo e pude concorrer ao 

primeiro mestrado de enfermagem que houve no país, que eu acho que foi também uma 

marca importante. (S 4. 11) Quer dizer, 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) Foi o primeiro Mestrado, e quem faz os 

primeiros cursos tem.. enfim… 

 

(S 5) 

Refere-se ao primeiro mestrado em Enfermagem? 

 

Sim, o Primeiro Mestrado em Ciências de Enfermagem. (S 5. 1) Havia já alguns 

enfermeiros a fazer Mestrado em Educação, aquele mestrado que foi feito só para 

enfermeiros, “Pedagogia na saúde”, mas não eram de enfermagem. (S 5. 2) Abriu na U. 

Católica o primeiro mestrado em enfermagem e eu concorri. (S 5. 3) 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) Aqui no Porto tinha aberto 

entretanto também o mestrado em Ciências de Enfermagem no ICBAS, e uma das 

professoras que tinha sido convidada para aqui tinha também sido minha professora e 

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) Hoje nós percebemos que se calhar 

o percurso tem que ser assim. (S 5. 5) (R 5. 2) Foi uma experiência interessante porque 

orientei muitas teses de mestrado aqui mesmo no ICBAS que me deram alguma 

experiência a aprender com os erros também… (S 5. 6) Marcou-me muito este percurso. 

Na altura, quando acabei o mestrado, o reitor da Universidade Católica, falou-me do 

projecto de ensino da saúde na UCP - na altura o reitor D. José Policarpo - e sobre a 
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perspectiva de eu continuar os estudos porque queriam desenvolver a área da saúde na 

Católica. (S 5. 7)   

 

(S 6) 

Isso em que ano? 

 

Mas o projecto da Saúde na Católica não avançou na altura, decidi não esperar e acabei 

por apresentar um projecto, na área que já na altura me interessava, a ética nos cuidados 

de saúde, mais numa perspectiva da ética aplicada, e então acabei por ir fazer o 

doutoramento na U. Nova, quando abriram o primeiro curso doutoral, - ainda estávamos 

um bocadinho longe de Bolonha mas já faziam assim. (S 6. 1) Em 1997, iniciei o curso 

doutoral em Filosofia, na especialidade de filosofia contemporânea. (S 6. 2) 

Em Abril de 1998 também que foi criada a Ordem dos Enfermeiros, e também por uma 

série de acontecimentos que agora conseguimos analisar melhor até com algum humor, 

acabei por ir parar à Comissão Instaladora, 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) Eu pensava que conhecia a profissão, mas só fiquei a 

conhecer melhor e a conhecer a profissão aí. (S 6. 4) Uma coisa é o ensino, a disciplina. 

(A 6. 1) Nós falamos de enfermagem, mas ter uma visão nacional da profissão e dos 

problemas, foi mesmo naquele ano de comissão instaladora, que foi uma segunda escola 

para mim. (S 6. 5) Foi a escola da gestão propriamente, da organização, enfim, trabalhar 

com a Enfermeira Diniz de Sousa foi … foi marcante. (S 6. 6) Aquilo que eu aprendi 

com ela foi uma nova forma de estar e de trabalhar. (S 6. 7) Depois, o resto foi uma 

continuação, no primeiro mandato. (S 6. 8) Isto coincidiu, de facto, com o reabrir do 

projecto da Universidade Católica em 2002. (S 6. 9) 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) Era um grupo de pessoas das mais diversas áreas que reunia de 

três em três meses e culminou na abertura do Instituto de Ciências da Saúde em 2004. 

(S 6. 11) Simultaneamente, aqui no Porto, particularmente a Escola Superior de 

Biotecnologia, tinha já a ideia de abrir enfermagem. (S 6. 12) Foram dois caminhos 

paralelos, enquanto que em Lisboa se pensava no ICS, aqui a ES Biotecnologia pensava 

abrir enfermagem. (S 6. 13) E abriu, em 2004, os cursos de licenciatura e mestrado em 

enfermagem para o qual pediu a colaboração da Imaculada Conceição. (S 6. 14) Como 
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eu estava naquele grupo, foi nessa altura que o Sr. Reitor me pediu que eu assumisse a 

responsabilidade dos programas de enfermagem na Católica. (S 6. 15) Ainda antes de 

pensarmos no ICS. (S 6. 16) Na altura, era interesse da Imaculada Conceição ser 

integrada na Católica, e portanto acabámos por juntar aqui esses interesses e eu comecei 

a colaborar ao abrigo do protocolo com a ESE Imaculada Conceição. (S 6. 17) Não me 

fazia sentido transferir-me e então estabeleceu-se um protocolo entre a UCP e a 

Imaculada Conceição e comecei a colaborar, garantindo já que se iniciava aí o processo 

de integração da escola, portanto, em 2004. (S 6. 18) 

 

(S 7) 

A integração efectiva é de 2006, não é? 

 

Sim, foram dois anos de conversações. (S 7. 1) E o ICS, em 2006, quando integrou as 

duas escolas de Lisboa e Porto, integrou também no curso da ESB. (S 7. 2) Foi preciso 

fazer 3 planos de transição, que era o curso que já existia na ESB, o curso da Imaculada 

Conceição e da de São Vicente Paulo, que foram todos integrados em 2006. (S 7. 3) Por 

isso, é que o nosso plano de estudos de licenciatura foi na altura registado pela Católica 

com uma alteração ao que já existia na ESB… porque a Católica já tinha um plano de 

estudos de enfermagem. (S 7. 4)   

E esses dois anos de…  

De 2004 a 2006. Foi quando as escolas se juntaram. (S 7. 5) Na altura todas as escolas 

de enfermagem católicas pareciam interessadas na integração na UCP. As 5 

conversaram com vista à sua integração. … Ainda houve umas reuniões conjuntas, mas 

depois acabaram por ficar só a Imaculada Conceição e São Vicente de Paulo. (S 7. 6) As 

outras entenderam que ainda não era altura de se integrarem… (S 7. 7) 

Hum, hum… 

No fundo, de se extinguirem ao transitarem para a Católica noutro modelo, porque não 

se tratou de uma integração mantendo o estatuto da escola, não é? (S 7. 8)   

…uma transição é mesmo o termo. 

E 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) Não esperava há 30 anos estar aqui hoje, mas vamos a ver…(S 7. 10)   

 

(S 8) 
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Apresenta um desenho muito claro, como esperava aliás, do seu percurso 

socioprofissional tocando aspectos da memória colectiva da enfermagem. Mas se 

eu lhe perguntar o que é nestes aspectos do seu percurso, que são pautados pela 

formação e pela investigação e na diversidade da relação com os outros e com 

outras áreas do saber, o que é que mudou na sua prática lectiva? 

 

Consigo identificar assim dois eixos, que eu vejo que claramente influenciam a forma 

de estar como professora na minha prática lectiva, como diz. (S 8. 1) Por um lado, o 

conhecimento da realidade, que eu tento que seja sempre o mais alargado possível. (S 8. 

2) 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) É o facto de eu ter hoje uma visão, enfim, que se veio a proporcionar, daquilo 

que estava para além da escola. (A 8. 2) Isto aconteceu também por um outro factor, que 

não referi, que é muito a minha participação na vida associativa, em outras actividades, 

porque sempre estive ligada à Associação Católica dos Enfermeiros, e à Pastoral da 

Saúde, o que me permitiu conhecer outras pessoas, outros contextos, outras formas de 

ver o mundo; saber o que nos rodeia e o que está para além das nossas portas é muito 

importante. (A 8. 3) Porque aí percebemos o quanto a maior parte das coisas são, de 

facto, relativas. (A 8. 4) Lembro-me de uma vez, quando ainda se discutia a condição da 

integração das escolas, em 88, e as escolas não queriam só passar para o ministério da 

Educação, queriam continuar na tutela do ministério da saúde, uma colega, uma pessoa 

que eu admiro muito, que está neste momento já aposentada, dizer: “Enquanto formos 

diferentes, seremos sempre inferiores”. Nunca como hoje eu percebi isto tão bem… (A 

8. 2) (S 8. 4) 

O ensino superior tem as suas dinâmicas e é preciso estar lá para perceber. (S 8. 5) 

Reconheço ainda hoje que muitas das dificuldades de muitas escolas, não integradas, 

têm a ver com esta falta de pares. (S 8. 6) (A 8. 3)Podem ter muita massa crítica interna 

sua, mas é sempre muito endógena. (A 8. 4) Quer dizer, é tudo ali… e ficam 

enquistados naquela forma de pensar. (A 8. 5) 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) As coisas 

ficam um pouco mais relativas e, ao mesmo tempo, mais abrangentes. (S 8. 8) 

Começamos a ter uma noção de que, por um lado, tudo de facto está inter-relacionado, 
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são muito os modelos nesta análise da situação, porque, de facto, ninguém está 

sozinho… e esta visão da complexidade permite-nos ter mais segurança na análise das 

pequenas variáveis que, depois, no dia-a-dia, influenciam a nossa forma de olhar, e de 

olharmos até para as nossas limitações com um certo humor e percebemos que tudo isso 

é pouco… (S 8. 9) Acho que isso também acaba por influenciar muito a minha forma de 

estar no ensino, hoje, de tentar que as pessoas com quem estou, os aprendentes, e que 

tanto são alunos da licenciatura, como são os nossos alunos seniores… - Ainda na 

semana passada dei uma aula sobre saúde, com os nossos alunos maiores de 50 anos - e 

é ter a perspectiva de que o que é importante actualmente no ensino é ajudar as pessoas 

a desenvolverem instrumentos e capacidades pessoais para lidar com as coisas que vão 

acontecendo. (S 8. 10) Não mais transmitir um conhecimento para ser replicado a 

seguir. Não! Não é mais preciso isso! (S 8. 11) 

Eu sou uma entusiasta das novas tecnologias, da internet e afins [risos]. (S 8. 12)   

Acho que mudamos claramente não só o paradigma, mas a forma de ser universidade… 

Daqui a dez anos estaremos numa universidade completamente diferente. (S 8. 13) 

 

(S 9) 

No seu discurso parece não haver rupturas. Há continuidades, há crescimento, há 

mudança, mesmo nesta passagem da escola para a universidade, não há uma 

ruptura, há uma integração, há.. 

 

É verdade! (S 9. 1) 

Nem vejo saltos nisto. (S 9. 2) 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) 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) 

Era um paradigma de enfermagem que já tinha uma componente prática muito grande, 

onde nós já nos centrávamos em objectivos de aprendizagem e não no que eu ia ensinar. 

(S 9. 5) Portanto, foi só uma questão de mudar os chapéus, mas às vezes eu fico a 

pensar que a nossa prática não mudou muito porque já estava bem! (S 9. 6) 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) A grande mudança no 



 9 

ensino foi nos anos 70. (A 9. 2) 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) Digo isto sem, enfim… falsas modéstias, mas com algum orgulho! (A 9. 3) Porque 

mudou o paradigma do ensino e aquele plano de estudos era muito interessante. (S 9. 

10)Portanto, as outras mudanças foram, no fundo, “olha que bom que já cá estão”. No 

fundo, vamos mudando. (S 9. 11) 

 

(S 10) 

Se eu lhe perguntar para caracterizar, na actualidade, esta escola? 

 

Eu há dias estive no Brasil e precisei de falar da enfermagem na Católica. (S 10. 1) 

Acho que, neste momento, esta escola diria, a Enfermagem na Católica, tem duas 

características que a diferenciam muito das restantes escolas do país. (S 10. 2) Por um 

lado, ter uma escola onde 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) 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) O facto de 

estar na universidade, no instituto de Ciências da Saúde, é outra característica 

diferenciadora, porque é a única escola de saúde, digamos assim, onde de facto estamos 

com os pares mais diferenciados, porque também há formação na área da medicina e 

medicina dentária, por exemplo… (A 10. 3) 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) 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) Isso para mim tem sido o desafio mais importante. (S 10. 10) 
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Claro que a escola é um conjunto de pessoas que, apesar de tudo, se desenvolve em dois 

contextos um bocadinho diferentes, com vantagens e desvantagens para ambos, porque 

a unidade de Lisboa mantém, apesar de tudo, algum distanciamento desta 

interdisciplinaridade, pela distância, acho que apenas porque está separado fisicamente. 

(S 10. 11) Enquanto que, no Porto, isso não acontece. O que também é favorecedor para 

os próprios estudantes. (S 10. 12) Enquanto que na unidade de Lisboa, os estudantes 

estão apenas com um curso com o mesmo nível, no Porto os estudantes do ICS estão 

com os outros, não se sentem absolutamente nada diferentes do Direito, da Economia, 

da Psicologia… (S 10. 13) Portanto, os estudantes todos no mesmo nível. O modelo de 

gestão do centro regional do Porto é um bocadinho diferente do de Lisboa. (S 10. 14) 

São todos os serviços partilhados, ninguém está aqui a pensar que tem aqui uma escola 

politécnica, nem ninguém esta a pensar que enfermagem e o mestrado profissional é de 

um nível, e os outros são de outro…(S 10. 15)  Não estão! Não estão! É tudo igual, quer 

dizer, os alunos estão como estão os outros, os mestrados estão como estão os outros e 

os doutoramentos estão como estão os outros. (S 10. 16) Estão nas mesmas secretarias, 

com as mesmas pessoas, e todos os serviços partilhados funcionam assim. (S 10. 17) 

Até ao nível dos antigos alunos, porque o presidente do CRP decidiu criar sem prejuízo 

de todas associações de antigos alunos, a Alumni Católica Porto. (S 10. 18) Onde estão 

todos os ex-alunos de enfermagem, incluindo os ex-alunos da Imaculada Conceição. 

Que são, para todos os efeitos, ex-alunos da CRP, como são também os ex-alunos de 

São Vicente de Paulo ex-alunos da Católica – lembro que para efeitos de Candidatura, 

não pagam taxas… (S 10. 19) Mas conseguimos esta integração que eu espero que em 

Lisboa seja só uma questão de timing e que se sinta mais esta unidade. (S 10. 20) Aqui, 

quando eu falo de unidade de ensino de enfermagem, falo dos três ciclos. (S 10. 21) (A 

10. 5)    

 

(S 11) 

Alguns autores com a criação da figura de escola superior de saúde anteviam, 

(estou-me a lembrar do Professor Amendoeira que escrevia sobre este aspecto em 

2003) alguns problemas identitários para a enfermagem. Este aspecto, o facto de 

ter caído a palavra enfermagem da nomenclatura, não a perturba? 

 

Eu acho que nós somos a única escola onde, de facto, ninguém nos olha como 

politécnico, cá dentro. (S 11. 1) Porque, eu concordo com o Professor Amendoeira, 
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neste momento é um facto, sociologicamente falando, o politécnico é encarado como 

um ensino superior de nível inferior ao universitário. (S 11. 2) Quer a gente queira quer 

não. (S 11. 3) 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) Enfermagem está no politécnico… Sendo 

que, não está só no politécnico, Enfermagem está de facto nos dois sistemas. (S 11. 5) 

(A 11. 3) Está o primeiro ciclo obrigatoriamente, no primeiro, e o segundo pode estar 

nos dois, e está um terceiro que só pode estar no universitário. (S 11. 6) Neste momento, 

nós vemos esta integração universitária pelos doutoramentos, sendo que há três 

universidades a dar o grau de Doutor em Enfermagem, e apenas a Universidade Católica 

tem o ensino de enfermagem na globalidade, quer dizer, nos três ciclos. (S 11. 7) Porque 

as outras parece que fazem o favor de dar o grau de doutor quando não têm formação 

em enfermagem nem corpo docente próprio, nem… mas este é um problema que se 

calhar faz parte da adolescência em que nos encontramos (risos). (A 11. 4) (S 11. 8) Há 

de resolver-se. Eu creio que nos próximos 5 anos tudo estará estabilizado. (S 11. 9) 

 

(S 12) 

Nos próximos 5 anos? 

 

Se não for menos. (S 12. 1) 

 

(S 13) 

Era uma pergunta que eu lhe ia fazer… Em termos de expectativas, como é que vê 

a evolução do ensino de enfermagem? 

 

A minha expectativa para a integração total do ensino de enfermagem no nível 

universitário, na universidade Católica, é de três anos. (S 13. 1)Mas penso que, em 

termos nacionais, demorará 5 anos a estabilizar quer a rede de ensino. (S 13. 2)No 

próximo ano, portanto em 2012, saberemos o que vai poder continuar e o que não vai 

poder continuar. (S 13. 3) E, não haja dúvida, temos ensino superior a mais. (S 13. 4) 

Não há lugar para todos! Portanto, a rede terá que se reorganizar. (A 13. 1)   

 

(S 14) 
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Prevê uma reconfiguração da rede? 

 

Claramente! E penso que não demorará 5 anos a estar reconfigurada. (S 14. 1) 

 

(S 15) 

E nessa altura perspectiva a integração no subsistema universitário, mas de uma 

forma integral no país? 

 

Não, não sei se integral. (S 15. 1) 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) Acontece com a 

Engenharia. Eu vivo aqui entre uma Faculdade de engenharia que tem 10.000 alunos e o 

Instituto Superior (politécnico) de Engenharia. Quer dizer, há engenharias num e noutro. 

São cursos com perfis de saída diferentes, mas não deixa de ser uma licenciatura em 

Engenharia, quer dizer, e isso para mim não me incomoda na Enfermagem. (S 15. 3) O 

que me incomoda é, neste momento, dizerem que o 1.º ciclo tem que ser politécnico. (A 

15. 1) Isso é que eu acho que necessariamente tem que acabar. (A1 5. 2) (S 15. 4) 

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 haver 

Enfermagem. (S 15. 5) Admito que ficaremos reduzidos a uma dúzia de cursos. (S 15. 

6) 

 

(S 16) 

Dos 40 estabelecimentos de ensino, a uma dúzia? 

 

Ficaremos reduzidos a uma dúzia de cursos! (S 16. 1) 

 

(S 17) 

Só gostava de sublinhar aqui um aspecto. Em termos da evolução e voltando ainda 

um pouco atrás, todo o percurso é pautado pela formação, na relação com os 

outros, na interdisciplinaridade. Há algum aspecto que tenha sido muito marcante, 

ainda que perceba que o facto de integrar a comissão instaladora da OE o foi… 
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Eu diria a vida associativa, porque foi também a vida associativa que me levou à 

Ordem. (S 17. 1) O estar sempre, de alguma forma, na comunidade, na comunidade 

profissional, na comunidade da saúde… (S 17. 2) Nunca estive só na escola. Sempre 

tive actividade associativa. (S 17. 3) (A 17. 1)   

 

(S 18) 

Nunca esteve só na escola. 

 

Desde o meu último ano de curso que integrei a Associação Católica de Enfermeiros. (S 

18. 1) A partir daí, sempre fui militante associativa. (S 18. 2) Quer dizer, eu acho que 

faz parte da minha forma de estar em associação. (S 18. 3) 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) Porque as pessoas mais interessantes que eu 

conheci, as conheci nestes contextos. (A 18. 1) Os grandes amigos que tenho hoje 

conheci nestes contextos. (S 18. 5) (A 18. 2) Quer dizer, a minha entrada na ética, ou 

nas questões da bioética, não foi pela escola, foi por aí, foi pelas associações. (A 18. 3) 

Os grandes amigos que eu tenho hoje, grandes amigos com quem gosto de estar e de 

conversar e de discutir…são daí. (S 18. 6) E são de outras áreas disciplinares. (S 18. 7) 

Estava a pensar, que ainda na quinta-feira estive com o Professor Daniel Serrão, que 

recebeu o prémio Saúde e que faz o favor de ser meu amigo há 30 anos. (S 18. 8) É 

muito interessante quando olhamos para trás e vemos estas coisas… há dias estava a 

tentar rever o currículo e reparei em duas coisas que fazem todo o sentido para o que 

faço hoje: A primeira acção de formação que eu fiz após o curso foi um curso de 

metodologia de investigação. (S 18. 9) De 36 horas que na altura era imenso. Foram 36 

horas, uma semana inteira. (S 18. 10) 

 

(S 19) 

Quando diz após o curso, é o bacharelato? 

 

Sim, após o curso de Enfermagem, que acabei em Agosto. (S 19. 1) Em Outubro fui 

fazer o curso de metodologia de investigação. (S 19. 2) 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) Veja só, a professora Aracy Witt… (S 19. 4) Por outro lado, a minha 
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primeira intervenção pública foi numa mesa redonda multidisciplinar sobre a 

problemática da humanização, sobre a humanização na comunidade hospitalar. (S 19. 5) 

Foi a minha primeira intervenção pública e eu acho que estas duas coisas marcaram 

muito o meu percurso. (S 19. 6) É interessante olharmos e, enfim, não são 

coincidências, são sinais de que o percurso seria necessariamente por ali. (S 19. 7) 

 

(S 20) 

Tenho que reformular aqui esta pergunta, ou seja, como é que eu faço esta 

pergunta a uma pessoa que é uma referência no ensino de enfermagem no país. 

Sendo uma pessoa de referência no ensino de enfermagem, tem com certeza, outras 

pessoas que também considera referência no ensino de enfermagem no país? 

 

Considero que foram referência, e é intransponível esta questão, quer a professora 

Mariana Diniz de Sousa, quer a Maria Aurora Bessa no sentido de influência geral do 

ensino. Claro que, para mim, Júlia da Purificação Gaspar foi um marco como minha 

professora e minha primeira colega, mas não marcou o ensino em Portugal. Aquelas 

duas. Quer a Mariana Diniz de Sousa, quer a Maria Aurora Bessa marcaram claramente 

o ensino de enfermagem em Portugal. Foi sempre uma referência para mim a 

Enfermeira Costa Macedo, como sabe. Também por estas coisas, a sua abertura ao 

mundo e aos outros e o seu rigor, a sua exigência e a sua dedicação à causa, quer dizer, 

ela nunca viveu para ela, viveu para o ensino, para a Enfermagem. São assim três 

pessoas que eu acho que marcaram a história da Enfermagem e a Profissão de 

enfermagem porque foram pessoas que, para além de estarem no ensino, estiveram 

sempre a liderar a profissão e marcaram muito os caminhos da profissão. O rigor de 

qualquer estudo histórico honesto dirá isso com certeza. 

Hoje eu acho que nós temos em Portugal muitas pessoas que são muito importantes no 

caminho que estamos a marcar. Uns talvez se tentem pôr muito em “bicos dos pés” e 

falem muito, mas não me parece que vão marcando nada. Quer dizer, não fazem o 

caminho. 

Penso que não posso deixar de falar de quatro pessoas que pela sua forma de pensar, 

pelo pensamento que vão estruturando e vão pondo cá fora, marcam muito. Por um lado 

a escola do Porto, onde é difícil identificar, deveria falar em quatro ou cinco pessoas…, 

mas quer a Professora Arminda Costa, por um lado, que já saiu da escola do Porto 

(aposentou-se), quer o Abel Paiva, enfim, com ele um grupo - é difícil falar de uma 
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pessoa porque é de facto um grupo de pessoas... Mas a escola do Porto tem marcado, de 

facto, o ensino. Poderia analisar isto melhor, porque de facto tem marcado numa 

perspectiva, tem feito escola mais no pensamento sobre enfermagem do que noutra 

coisa.  

 

(S 21) 

Quando está a falar da escola do Porto, refere-se à ESEP, pós-integração? 

 

Sim, já integrado porque trouxe algumas pessoas das outras … a Arminda era da Escola 

Cidade do Porto, mas talvez mais a São João, na perspectiva de que fez escola numa 

linha de pensamento em enfermagem. Fez e penso que fazem questão de continuar a 

fazer. E é esse o papel das escolas, é marcarem o pensamento em enfermagem, nesse 

sentido. Tem mais três pessoas que eu gosto muito de ouvir e cuja opinião eu sempre 

prezo muito, o Professor Amendoeira, o Professor Manuel Lopes e a Professora 

Conceição Bento. São pessoas que, em qualquer sítio onde estejam, honestamente, 

quando eles pedem a palavra (o Paulo Parente eu incluo aqui neste grupo), são pessoas 

que pensam a profissão e o seu desenvolvimento, que eu gosto de ouvir e cuja opinião 

eu sempre considero. Não quer dizer que eu pense da mesma maneira, mas considero 

sempre aquilo que eles têm para dizer, estamos a falar do ensino. Até porque também 

não têm só uma visão do ensino, quando falam do ensino estão a falar do ensino como o 

suporte da prática, quer dizer, não pode haver enfermagem sem haver ensino porque aí 

nós não estaríamos à frente de uma Profissão. Esta foi uma coisa que eu aprendi há 

muito tempo também: que qualquer pessoa pode exercer um ofício, até por talento 

natural, uma profissão só o é quando tem longos anos de aprendizagem de nível 

superior. Por isso me preocupa muito quando se pensa que a Enfermagem se desenvolve 

apenas nos contextos da prática, porque aí nós desenvolvemos os ofícios e não as 

profissões. 

 

(S 22) 

Os sociólogos das Profissões falam na “Licence”… O Diploma.  

 

Isto implica, ou seja, não é por acaso que as verdadeiras profissões sociologicamente 

falando, são aquelas que saem da universidade e, portanto, quando pensamos que é 

possível, quando alguém pensa que é possível, desenvolver uma profissão só apenas 



 16 

com o desenvolvimento da prática, aí estamos a regredir aos anos 40 em que se dava 

uma licença para trabalhar, ou melhor, a quem tinha uma prática registada. Esse tempo 

de facto já lá vai há muito. É da primeira metade do século XX. Às vezes temos 

necessidade de afirmar mais que nós só chegamos aqui enquanto profissão, porque a 

Enfermagem chegou à universidade. Porque, se assim não fosse, nem teríamos 

possibilidade de auto-regulação. 

 

(S 23) 

Exactamente! Exactamente! 

Costumo fazer o fecho da entrevista perguntando se há alguma coisa que me 

queira referir e que eu não lhe tenha perguntado, mas atrevo-me a perguntar se, 

tal como referiu há pouco, o ensino é uma missão, é uma causa? 

 

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) Sobretudo a partir do momento em que temos 

oportunidade de estender à comunidade aquilo que queremos fazer. (S 23. 2) Para mim, 

o mais importante na escola é sermos capazes de integrar esta tripla dimensão de que o 

saber que partilhamos com os estudantes é um saber construído cá dentro, portanto a 

investigação tem sempre que informar tudo aquilo que fazemos cá dentro. (S 23. 3) 

Porque senão somos meros transmissores, 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 

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) E esta tripla realidade só é possível numa escola. (S 23. 

6) Fazer estas três coisas. Claro que um enfermeiro em exercício tem uma grande 

ligação às pessoas e pode realizar-se enquanto enfermeiro. (S 23. 7) Talvez se tivesse 

que escolher ficaria com esta possibilidade de ligação às pessoas e à prática. (A 23. 1) 

Se ficasse limitada a uma sala de aulas, provavelmente eu não aceitaria. (S 23. 8) (A 23. 

2) Penso que um enfermeiro que está na prestação directa de cuidados pode e deve 

investigar, mas não o faz com a mesma propriedade com que o podemos fazer na 

universidade, quer em termos de recursos, quer de visão mais alargada da realidade que 
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permite construir conhecimento. (S 23. 9) Neste sentido, não é uma missão, é um 

privilégio, acho que é uma oportunidade. (S 23. 10)   

Já não sei em que sentido eu falei de causa. (S 23. 11) Eu tenho imensa dificuldade em 

olhar para trás, é uma coisa… não sei se evito fazê-lo. (S 23. 12) Pode ser uma fuga. Eu 

gosto de olhar o passado, para perceber porque é que estão a acontecer estas coisas, mas 

dificilmente me centro, nunca me centro no passado. (A 23. 3) Mesmo aquilo que 

decidimos fazer hoje, eu penso sempre para quê e para onde vamos, quer dizer… é 

sempre o futuro que nos guia. (S 23. 13) 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) Talvez isto esteja muito enraizado em mim nesta convicção de sermos em 

permanente devir… O que é, foi… Já passou, estamos sempre num caminho. (S 23. 15) 

Eu acho que é isto que nos faz levantar todos os dias. É pensar que temos um caminho 

pela frente e que temos caminho para fazer. (S 23. 16) (A 23. 5) Também tenho algumas 

convicções fortes… esta de que nós fazemos o caminho. (S 23. 17) Nós não escolhemos 

o que nos acontece. Eu de facto não escolhi que a escola viesse para a universidade, mas 

escolho continuar aqui… (S 23. 18) Eu costumo dizer que nunca me candidatei a coisa 

nenhuma, nunca decidi mudar, mas vou conscientemente escolhendo a forma como olho 

para as coisas que acontecem. (S 23. 19) (A 23. 6) Por isso, tenho consciência de que 

perante uma realidade, eu sei que eu posso escolher a forma como olho para aquilo. (A 

23. 7) Talvez por educação, mas acredito também muito que por opção, eu tento sempre 

ver as oportunidades nas coisas e dificilmente vejo aquilo que se perde… vejo sempre o 

copo meio cheio… Enfim, algumas pessoas acusam-me de sonhar de mais, de não ver a 

realidade, mas eu acho que esta também é uma realidade. (S 23. 20)  Olhar as 

possibilidades, e talvez tenha sido isso que fez com que pudéssemos fazer a 

integração…(S 23. 21)  Conheço melhor a realidade do Porto nesta integração… (S 23. 

22) Olhar com esperança e expectativa na integração, pensando que perdemos algumas 

“coisinhas”, perdemos a pequenina segurança de saber que estávamos ali e que ninguém 

mexia connosco… que nós é que tínhamos as regras e que iríamos tomar decisões e 

iríamos para onde quiséssemos…(S 23. 23)  E a partir do momento em que entramos na 

universidade estamos num barco muito grande, onde não estamos no leme e muita gente 

nos vai dizer: temos que ir para ali… temos que ir para acolá… mas nós temos 

oportunidade de usar isso a nosso favor. (S 23. 24) (A 23. 8) E dizer: O que é que eu 

posso ganhar com isso? E vamos aproveitar. (S 23. 25) Felizmente tenho, se não posso 

dizer o grupo todo, talvez pudesse, mas sei que tenho uma grande parte do grupo, a 
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pensar assim. (S 23. 26) E a ver sempre as oportunidades. O que é que nós podemos…e 

o que é que nós ganhamos com isto? (S 23. 27) Reconheço hoje que o balanço é sempre 

muito positivo. (S 23. 28) O que é que nós perdemos? Bem, a possibilidade de estar ali 

no nosso “Conselhozinho científico” a decidir o que queríamos fazer. (S 23. 29) [risos] 

Agora não é bem assim. Estaríamos provavelmente com grandes problemas, neste 

momento, na escola da Imaculada Conceição. (S 23. 30) Considerando as exigências do 

ensino Superior e os critérios de avaliação do ensino, etc., acho que estaríamos com 

problemas sérios. (S 23. 31) 

 

(S 24) 

Agora sim, há mais alguma coisa que me queira dizer e que eu não lhe tenha 

perguntado e que ache importante? 

 

Tenho muita expectativa no seu contributo para estas “coisas”, … 


