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Entrevista 7 

Data: 13 de Abril de 2011 Duração: minutos  

Transcrição:  10  horas Data: 31 de Julho 2011 

Identificação 

Nome: Alador 

Idade:  52 anos 

Exerce Enfermagem desde: há 36 anos 

Categoria profissional: Professor Coordenador desde 1975 

Formação académica: Curso de Pedagogia e Administração 

 

 

Alador 

“Eu penso que “sou”, […] o animal mais político desta Escola, […]. 

Adapto-me, quer dizer… e provoco adaptações”.  

 

(S 1) 

Eu perguntava-lhe como é que veio para a docência? O que é que o faz, ao fim de 1 

ano… 

Fui convidado, era difícil arrancar com a escola aqui em Beja. (S 1. 1) Foram 

convidados os outros todos…os outros todos colegas, principalmente os chefes. (S 1. 2) 

Como eles não aceitaram, não arriscaram… e então eu aceitei e então fui convidado 

pela Comissão Instaladora da altura para fundar a escola. (S 1. 3) 

Quando eu vim, a escola tinha mobiliário lindíssimo, mobília alentejana, não tinha mais 

nada, rigorosamente mais nada. (S 1. 4) 

 

(S 2) 

Como é que se chamava essa escola? 

Era a escola de Enfermagem de Beja… (S 2. 1) 

 

(S 3) 

Escola de Enfermagem de Beja…E para ser docente, acha que tem que haver 

algum perfil? 
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Eu acho que sim, deve de haver algum perfil. (S 3. 1)   

 

(S 4) 

E qual é o perfil?  

Olhe, primeiro… acho que faz falta a experiência profissional que no meu caso não foi 

suficiente mas na altura também… 1975-76, estávamos no PREC, estávamos em pleno 

PREC… ah…isso eu acho que é fundamental. (S 4. 1) Depois acho que faz falta, de 

facto, as pessoas aprenderem a ensinar, apesar de não ensinarem. (S 4. 2) O que eu 

acho… não ser só ser cientista, ser um grande profissional, estar actualizado, portanto, 

faz falto 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) Não percebem nada disto e sei isto por experiência 

própria de convívio com eles. (S 4. 8) Depois é preciso ter …disponibilidade… porque a 

docência não é “nine to five”… Também não é 24 horas, mas é muito mais do que isso, 

não é? Do que das 9h às 5h. (S 4. 9) Portanto, é preciso… depois é preciso gostar-se, 

porque senão também não se vai a lado nenhum. (S 4. 10)   

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 4. 12) E há uma coisa que eu penso que 

é fundamental, neste momento… Não era nesse, mas neste é… Faz parte do perfil do 

professor de Enfermagem… Tem que saber Inglês… ao Ensino e a razão é simples. (S 

4. 13) Quer queiramos, quer não queiramos, toda a informação de melhor qualidade e 

mais actualizada, está em Inglês. (A 4. 1) Se não tiver acesso a ela… está a ensinar para 

o passado. (S 4. 14) 

É verdade… 

Portanto, em termos globais, acho que é isto, não vejo assim mais nada de especial. (S 4. 

15) 
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(S 5) 

Forma uma escola em 76, é convidado a arrancar de início com uma escola. Isso é 

uma experiência extraordinária, começar uma coisa de novo, não é? Como é que 

caracteriza, porque daqui a um bocadinho já vamos a essa trajectória toda que faz 

e que começa com o mobiliário, quando começa a falar que só tinha mobiliário, 

portanto, é começar, portanto, de raiz…  

Não, não tinha mobiliário, só tinha este imobiliário (S 5. 1)   

Só tinha este mobiliário… 

Portanto, foi criada com tudo, tudo. (S 4. 2) 

 

(S 6) 

Como é que caracteriza esta escola agora, se… se tiver que contar alguém, que 

escola é esta? Como é que caracteriza este seu contexto escolar agora? 

(longa pausa) Caracterizar, só por contraste… por exemplo, com o inicial. (S 6. 1) Neste 

momento, ao contrário daquilo que se pretende…a Escola é muito menos…articulada, 

chamemos assim, dos contextos clínicos do que era nessa altura, que é o principal 

defeito, é o principal defeito. (S 6. 2) É uma Escola mais académica do que nessa 

altura…ah…(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) 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) 

Esta Escola, integrada no… no Ensino Superior Politécnico… Penso que há 3 em que 

isso não acontece, com as outras acontece em todas… É uma Escola incompreendida. (S 

6. 7) O que é que eu quero dizer com isto? Uma das particularidades que nós temos no 

Ensino de Enfermagem é… juntamos a experiência à teoria, chamamos-lhe assim, para 

comodidade de linguagem. (S 6. 8) E isto na maior parte dos cursos faz-se em todos os 

semestres ou então há só semestres de teoria e só semestres… Como há outros modelos, 

só semestres de desempenho clínico e de aprendizagem clínica… (S 6. 9) 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 
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Universitário, muito menos, até naqueles que no meu ponto de vista deveriam de existir. 

(S 6. 10)   

São cursos muito ao modelo do século XIX, acho eu, extremamente académicos ou 

pseudo-académicos… (S 6. 11) Devia-se de discutir o que é que é isto do académico e 

depois como nós somos integrados em instituições que têm outras preocupações, para 

além, por exemplo, da Enfermagem… (S 6. 12) 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) E depois querem fazer tudo, como eu costumo 

dizer, “Chapa 7”, igualar tudo mas não nivelam… ah… pelas especificidades. (S 6. 14) 

É tudo por aquele curso, papel e lápis, em que os alunos vão e têm muitas aulas em 

salas de aulas, muito poucas fora. (S 6. 15) 

Os financiamentos internos são calculados em função disso, o que quer dizer que nós 

temos dificuldades em deslocarmo-nos. Por causa disso, os alunos…(S 6. 16) 

Uma grande dispersão geográfica que proveio disso, pois… 

Quer dizer, isto são características em termos institucionais, em termos da relação. (S 6. 

17) Numa escola para mim o fundamental é a relação. (R 6. 1) 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) POR exemplo, o 

que é normal é a porta estar assim [aberta] … é muito raro estar fechada, agora podia 

estar fechada, não é? Porque estamos aqui por causa de… habitualmente está aberta e 

não sou só eu, são vários, se for por aí. (S 6. 19) Portanto, esta foi uma cultura que veio 

desta Escola, porque esta Escola… Nós acabávamos as aulas, no início, saíam os 

professores e então a acção social escolar era… punham-se as toalhas nas carteiras e os 

professores, os não docentes e os alunos, almoçavam…ambos. (S 6. 20) Assim…e isto 

criou uma cultura… (A 6. 3) 

De proximidade… 

Muito especial, de proximidade, muito especial. (S 6. 21) Naturalmente outras escolas 

terão… terão… terão essa cultura e como esta Escola também tem outra característica 

importante… como muitas escolas, que é aquilo que agora se diz que é a Endogamia. (S 
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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) 

Transportam-se, não é… 

Ao longo do tempo. (S 6. 24) 

 

(S 7) 

Como que se transportaram para aqui, não é? 

É verdade. Portanto, isso é uma característica também desta Escola. (S 7. 1)   

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) Os anos 

curriculares não começam em todos os países, principalmente nos nórdicos, quando 

começam aqui… (S 7. 5)   

Na mesma altura… 

Então, nós temos que ser plásticos e arranjar maneiras, se queremos ter esses parceiros e 

temos, que os nossos estudantes vão para lá em datas completamente… por exemplo, 

em Agosto. (S 7. 6) Eles começam as aulas em Agosto, a maior parte deles. (S 7. 7)   

Depois é as próprias experiências não é? Nós temos que considerar os nossos 

parceiros… de uma forma um bocado… que já começámos a considerar antes de 

Decreto-lei 74/2006, da creditação de competências… (S 7. 8) O que nos interessa é as 

competências que eles trazem de lá, não é exactamente o sítio por onde eles passam. (S 

7. 9) E isso, aqui no Instituto Politécnico de Beja, começa agora a ser 

compreendido…(S 7. 10)  E como nós só temos um gabinete centralizado para a 

Mobilidade e cooperação… Então… temos tido dificuldades aí nesse campo, por causa 

dos estágios, da forma de organização das coisas e etc. (S 7. 11) Porque somos 

diferentes, de facto, por causa disso. Essas diferenças, essas alternâncias, etc. (S 7. 12)   
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(S 8) 

Eu pedia-lhe agora que me começasse a contar, como se fosse um friso cronológico, 

o seu começo na docência em 76. Apanha uma reforma importante, não é? Mas 

começa com a de 76, não é? 

Não, a primeira coisa que eu fiz em termos de docência… foi… Apesar de haver o 

plano de estudos de 76, salvo erro, era o célebre Livro Verde… (S 8. 1)   

Sim, era o LV. 

…Que era uma das estruturas que eu gosto porque acho que foi bem estudada… 

enquanto o LV vinha e não vinha, nós mudámos o plano de estudos no sentido do LV, 

aqui. (S 8. 2) E começámos, em 1976, acho eu… Não começámos com o período 

preliminar que era do plano de estudos de 68 ou qualquer coisa do género. (S 8. 3) Nós 

começámos com a Saúde Comunitária, em Aljustrel… (S 8. 4) E em 1976 fizemos o 

primeiro levantamento de um … processo, levantamento de Saúde de processo de um 

concelho, que foi o de Aljustrel, de porta a porta… com os alunos. (S 8. 5) Portanto, nós 

começámos por aí… (S 8. 6) Não começámos o preliminar, como era costume… já 

respondendo ao plano de estudos de 76, que tinha uma experiência urbano-rural. (S 8. 7) 

Logo no primeiro ano, nós antecipámos… e começámos esse… esse primeiro curso 

com… com… nem 70 alunos. (S 8. 8) Começámos logo por aí. Portanto, estava-me a 

perguntar…já não me lembro. (S 8. 9) 

 

(S 9) 

Que me contasse a sua história, a sua história socioprofissional. 

Pois, em 1976, comecei aí. (S 9. 1) Fui convidado pela Comissão Instaladora, que não 

tinha… nada a ver com a “escola”, entre aspas, porque tinha a D.ª Ana Brito Lança que 

foi docente em São Vicente de Paulo há muitos anos… (S 9. 2) Ela já não era docente, 

na Comissão Instaladora… (S 9. 3) Fui convidado para integrar a Comissão Instaladora, 

eu e as pessoas que estavam na escola, como era óbvio. (S 9. 4) Porque… a Comissão 

Instaladora, a primeira, eram pessoas que não estavam na escola. (S 9. 5)   

Aliás, a escola tem uma história engraçada, esta Escola… mas isso é a história da 

Escola. (S 9. 6) Porque esta Escola, isto é um parêntesis, foi criada como as outras, ao 

nível dos distritos, pelo Decreto-lei quinhentos e noventa e qualquer coisa de 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 
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distrital de Beja… e… como por exemplo, a União dos Sindicatos, pelos Bombeiros, 

pela Igreja…por…pela Associação Comercial de Beja, 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) E acharam que era uma pessoa, enfim com idoneidade e era…e 

era…e era. (S 9. 12) 

Portanto, isto é uma Escola que começou assim e depois eu só aceitei vir para a Escola 

com uma condição, não foi para ir para a Comissão Instaladora, que eu depois fui…foi 

de a escola funcionar como um serviço do Hospital. (S 9. 13) O que é que eu quero dizer 

com isto? Nós durante muito tempo…muito tempo, aí uns 5,6 ou 7 anos, uma das coisas 

que os professores vinham à escola… às instalações da escola que eram na cerca do 

Hospital e ainda lá estão…se admiravam, é que a gente não tinha como ser na altura 

sala técnica e não tínhamos… (S 9. 14) A sala de técnica era o Hospital todo. (S 9. 15) 

Porque grande número de aulas, principalmente de Enfermagem clínica, era dada por 

enfermeiros chefes do Hospital, enfermeiros especialistas do Hospital e outros 

enfermeiros…sérios… do Hospital. (S 9. 16) 

Portanto, a Escola funcionou como um serviço do Hospital, foi extremamente fácil… 

neste aspecto e…foi muito bom, quer do Hospital, quer através da…da ARS. (S 9. 17) 

Era a ARS na altura, que também tínhamos… estávamos muito bem entrosados com a 

ARS. (S 9. 18) 

E por isso, com os Centros de Saúde… todos envolventes. 

Todos, todos envolventes, todos, mas principalmente com o de Aljustrel…que tinha cá 

Cardoso Ferreira, quer dizer, que fez escola em termos de Saúde Comunitária. (S 9. 19)  

E é até conhecida como a escola de Aljustrel, um dos… Uma das figuras que veio 

depois, foi em 76 ou 77 que começou…da Saúde Comunitária em Portugal, que aparece 

aí de vez em quando na televisão, o Sr. Mário Durval…(S 9. 20) 

Ah, conheço muito bem…  

Pois, começou aí… (S 9. 21) 

E deu aulas na nossa escola… 

E também deu aulas na vossa escola, começou aí. (S 9. 22) Pronto, isto é o meu 

percurso. (S 9. 23) Depois, eu dava aulas e fazíamos reuniões da Comissão Instaladora, 
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por exemplo às 10h30 da noite… com a presença dos alunos, abertas, muitas, não foi só 

uma, não tínhamos tempo para mais nada. … (S 9. 24) 

 

(S 10) 

E que cargo tinha? Entra para a escola com que cargo? 

Eu entrei como auxiliar de monitor… portanto, mas em comissão de serviço. (S 10. 1) 

Eu não entrei com categoria de monitor… foi mesmo por baixo, não é? (S 10. 2) Depois 

fiquei na Escola, ao fim de 3 anos… Portanto foi aí, aí está, houve… houve a 

necessidade de recrutamento, em 1976, com o novo plano de estudos, de uma 

enfermeira professora, que nós não tínhamos. (S 10. 3) Tínhamos, na Escola tínhamos… 

tínhamos auxiliares de monitor…(longa pausa) ou depois passaram a assistentes, acho 

eu que era assim…porque os enfermeiros professores tinham que ter o curso de Ensino, 

da escola de Ensino. (S 10. 4)   

Sim, sim, de Ensino e administração. Na altura era assim. 

Era, era e eu também fiz assim, também o tirei (risos) ah… e pronto…ah…tivemos que 

conseguir uma enfermeira professora e conseguimos, foi a Rosa Freire. (S 10. 5) Depois 

daqui foi para a Artur Ravara. (S 10. 6) Conseguimos recrutar a Rosa Freire, que 

também foi um episódio extremamente interessante. (S 10. 7) Nós fomos pedir, na altura 

em 1976, fim de 76… Nós, Comissão Instaladora, achámos que o que funcionava neste 

país é não… havia duas estruturas que funcionavam neste país… que era o PC e a Igreja 

e a gente foi ao PC e à Igreja (risos) pedir ajuda para nos recrutarem uma enfermeira 

professora e acabámos por recrutar nós, Comissão Instaladora, mas eles também 

arranjaram, quer um, quer outro. (S 10. 8) Portanto, como se comprova…(risos) 

foram…e sabiam, nós fomos ao PC e dissemos que tínhamos ido ao Bispo e fomos ao 

Bispo e dissemos que tínhamos ido ao PC. (S 10. 9)   

Foram às forças locais…  

Exactamente, assim mais ou menos organizadas, locais, e que colaboraram connosco. (S 

10. 10) Estou dizendo que arranjaram mas para já não fez falta porque nós…ah… 

Contratámos a Rosa Freire e conseguimos. (S 10. 11) Foi dos serviços de saúde 

Universitários de Lisboa, mas tinha o curso de Ensino. (S 10. 12) A Escola, no início, 

começou como todas, tremida, mas tivemos um enorme apoio… mas mesmo grande, do 

Departamento de Ensino de Enfermagem do INSA, ah… dos vários elementos, Mariana 

Dinis de Sousa, Isabel Soares… (S 10. 13) Depois mais tarde, a enfermeira, a ex-

directora da Gulbenkian, não me recorda agora o nome … 
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…sim, eu estou a ver quem é, mas… 

É da família daquele grande treinador de Atletismo do Sporting… Moniz Pereira, 

Moniz Pereira… (S 10. 14) Depois, o enfermeiro … ainda foi mais tarde… Havia o 

enfermeiro, também outro… da Ravara, mas principalmente estas 3 senhoras, … 

Marília Viterbo de Freitas, de todas por aí… (S 10. 15) Deram-nos uma grande ajuda, 

mesmo muito grande ajuda. (S 10. 16)   

E outra grande ajuda foi dada pela Escola de Ensino, porque nós em 1976 não tínhamos 

uma enfermeira professora, mas devido às relações de conhecimento e amizade que eu 

tinha, nomeadamente com a Enfermeira Diniz de Sousa e com a Aurora Bessa, 

enfermeira Aurora Bessa…foi… A escola de Ensino pôs a estagiar em Ensino, onde eu 

aprendi muito…ah…uma enfermeira, já com larga experiência de Ensino, a Anita 

Barros Nunes da Escola São José de Cluny, a estagiar connosco…a estagiar, quer dizer, 

a enquadrar-nos, a ajudar-nos [risos], porque a avaliação dela foi muito engraçada. (S 

10. 17) Foi… ela tinha um contrato de aprendizagem, como se fazia nessa altura, o que é 

que vinha fazer, etc. (S 10. 18) Eu era o responsável pela escola, quer dizer… em termos 

formais e então quando a enfermeira Aurora Bessa veio… avaliá-la, perguntou-me qual 

era a minha opinião acerca do estágio da Anita e eu pedi uma avaliação à Anita… 

assim. (S 10. 19) E eu disse: “Então vá, a Anita vai fazer uma avaliação e eu faço a 

avaliação da avaliação da Anita” e esta foi a avaliação da… da… Barros de Nunes, era 

isso, da Anita Barros Nunes. (S 10. 20) 

Depois, o percurso foi… para mim foi natural, depois houve várias … Depois, claro, 

começámos a ter mais gente… (S 10. 21) E depois começou a formação das pessoas, 

portanto, a partir do local… (S 10. 22) Eram pessoas eminentemente daqui… do 

Hospital… do Hospital, dos Centros de Saúde, só mais tarde. (S 10. 23) 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) 

 

(S 11) 

Quando é que fez a… Primeiro fez esse curso de Ensino? 

Sim. (S 11. 1) 

 

(S 12) 

Em que ano fez? Ui… 

Mais ou menos… 
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Foi nos anos 80, foi passados… provavelmente aí, 82, 81-82. (S 12. 1) 

 

(S 13) 

E a Especialidade? 

Fiz depois, fiz. Psiquiatria, fiz depois. (S 13. 1) A Especialidade fiz no fim dos anos 80, 

portanto, ou seja, curso de Ensino no princípio dos anos 80 e a Especialidade, sim, nos 

fins de 89 para aí…a…Psiquiatria. (S 13. 2) Também com algumas pessoas de São 

Vicente de Paulo, não me lembro, mas lembro-me, estava lá… estava uma que tinha um 

…ou era do IPO, já não me lembro. (S 13. 3) 

Ah, depois foi… Depois passámos a… a ter umas designações diferentes. (S 13. 4) 

Depois fiz o concurso para… acho que foi para enfermeiro professor… de provas 

públicas… ah… Depois fiz o concurso para… professor adjunto… (S 13. 5) Depois fui 

fazer as partes curriculares de 2 Mestrados, de 2. (S 13. 6) Um de Enfermagem, já lhe 

conto aí um episódio em que me roubaram a Tese, eu costumo dizer isso, que é uma 

anedota (…) Agora tem piada, mas na altura… (S 13. 7) 

Na altura, não deve ter tido piada nenhuma…  

Nenhuma, nenhuma piada, nenhuma, nenhuma, nenhuma…ah…ah…Depois, fiz o 

concurso também… Esse de provas públicas para, já na carreira do Politécnico, para 

professor coordenador. (S 13. 8) 

Já em Politécnico, para coordenador…  

Sim, isso foi em 2000. (S 13. 9) 

 

(S 14) 

Neste percurso, o que é que acha que mudou na sua prática lectiva? Presumo que 

dá aulas ainda, tem sempre dado aulas… 

Eu não dou, eu não dou… É assim, eu não dou muito… muito por grandes mudanças, 

mas elas existiram. (S 14. 1) Claro que hoje estou mais à vontade…a dar aulas. Primeiro, 

no princípio eu dava aulas de tudo o que fazia falta. (S 14. 2) Agora só dou aulas do que 

sei e do que sei fazer, principalmente. (S 14. 3) 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. (S 14. 4) 

Recuso-me a dar aulas de Enfermagem Médico-Cirúrgica… (S 14. 5) Portanto, não sei, 

se eu for para o Hospital e me puserem uma bomba infusora, digo: “E como é que isto 
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funciona?”. Ao fim de 5 minutos, eu percebo mas logo, não sei, quer dizer…. (S 14. 6) 

Portanto, o que mudou? Mudou muito, quer dizer, acho que apesar de tudo… (longa 

pausa) … Estou cada vez mais académico e menos clínico. (S 14. 7)   

 

(S 15) 

O início da nossa conversa foi esse, não é? 

Exacto, apesar… 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) 

 

(S 16) 

Em termos das mudanças que aconteceram neste friso que demonstrou aqui tão 

bem, quais são aqueles aspectos da memória colectiva de Enfermagem, ou seja, 

alguns aspectos, alguns acontecimentos da profissão ou do Ensino que sentiu que 

operassem mudanças aqui, na sua prática docente? Os mais marcantes, claro… 

O primeiro mais marcante foi a greve de 1976… esse foi mesmo marcante e…e depois 

houve…76 ou…76…76, foi, não foi? Uma greve em 76…ou 76 ou 77, eu fazia parte da 

Direcção do Sindicato…acho que sim, não tenho a certeza, mas houve uma greve 

(…).(S 16. 1) 

 

(S 17) 

No arranque da escola?  

Sim, sim, coincidiu com o arranque da… 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… [longa pausa]… Eu acho que foi em 19… Era, se calhar não foi… 

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 Beja foi que 

o Governador Civil veio ao Hospital inquirir os doentes…em pessoa, como é que eles 

estavam a ser tratados. (S 17. 3) Eles estavam…eu sei que estavam a ser tratados melhor 

durante a greve [risos], do que antes da greve…ah…os nossos alunos participaram no 

reforço dos piquetes de greve, não foi para dar cuidados…fazer trabalho e foi muito giro 

porque a partir daí… (S 17. 4) 
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Serviços mínimos…  

Não, não, aqueles serviços que era preciso fazer, para os enfermeiros não é? (S 17. 5) 

Para dar apoio… a várias coisas, que eles faziam, mas que não integravam em termos 

organizacionais, serviços burocráticos com registos fantasmas que nunca foram para o 

Hospital porque registou-se quais eram os medicamentos que se davam mas os registos 

ficaram na posse do Comité de greve e etc., e por aí fora. (S 17. 6) Esse foi um 

acontecimento marcante. (S 17. 7) 

O outro acontecimento marcante que eu acho, 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) 

O que é que eu quero dizer com isto? Por exemplo, esta escola é uma Escola que fica 

aqui numa zona, que é a zona menos densamente povoada do país… (S 17. 11)Não 

funciona nunca, nem pode vir a funcionar nunca, como por exemplo, uma escola em 

Lisboa, como por exemplo a São Vicente de Paulo. (S 17. 12)Porque a população rodeia 

a escola, aqui não, nós temos que ir à procura de… (S 17. 13) 

Têm uma dispersão enorme….  

Daqui até Barrancos são 100 Km, daqui até Odemira são 100 Km, esta é a área de 

influência primária da escola. (S 17. 14) 

Ah…e …nós fizemos coisas interessantes, que não foram publicadas mas deveriam 

ser… mesmo em termos históricos, há para aí registos, que é…a Enfermagem feita…em 

contexto rural…era mesmo, no fundo, mas na prática é muito diferente da feita em 

contexto urbano. (S 17. 15) E nós fizemos muito em contexto rural, mas rural, mesmo 

rural, porque a escola ainda é do tempo em que havia debulhas no campo e se nós 

queríamos vacinar as pessoas, íamos à debulha e íamos à debulha. (S 17. 16)  

E aí encontravam um grande grupo de… 

É e a dispersão das pessoas, quer dizer, as pessoas não têm…para os alunos acederem, 

têm que ter transporte e tiveram, tiveram transporte. (S 17. 17) Desde transporte do 

Clube Desportivo de Beja…(S 17. 18) 

Mas estava a dizer-lhe que nós íamos para Aljustrel, como eu contei antes de 

começarmos a entrevista, mas iam os alunos todos. (S 17. 19) Todos não, ia metade, 
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metade ficava aqui… metade ia para Aljustrel e iam comigo. (S 17. 20) E nós íamos às 

7h, 6h30h - 7h da manhã para estar em Aljustrel às 8h e não tínhamos carrinhas e então 

íamos na camioneta do Clube de Futebol da terra. (S 17. 21) 

Articulavam os recursos…  

Da terra, que nos emprestou. (S 17. 22) Nós para contratarmos o motorista… pagávamos 

o gasóleo e lá íamos nós com os alunos. (S 17. 23) Ah… Portanto, também é outra parte 

interessante da coisa, quer dizer. (S 17. 24) 

 

(S 18) 

E que caracterizam a escola, neste contexto. 

Esta, pelo menos. E eu penso que as outras, se forem ver as outras distritais há uns 

anos… acho que há histórias… não exactamente as mesmas, mas equivalentes a esta. (S 

18. 1)Ah… e isso foi muito importante, mas depois isso perdeu-se… ou seja, o PREC 

teve muitos aspectos negativos no país, para nós teve muitos positivos porque a Escola 

nasceu ligada ao PREC. (S 18. 2) Quando o PREC acabou, este entrosamento também 

mudou a Comissão Instaladora na época, há … isto em 1981, a Comissão 

Instaladora…(S 18. 3) Pedi a demissão 3 vezes… ao Dr. Paulo Mendo em 80. (S 18. 4) 

E só fiz um acto de gestão em 81, foi a meio de 81, foi assinar um cheque para pagar a 

um professor que se foi embora, não fiz mais nenhum. (S 18. 5) Porque eu achava a uma 

dada altura, que já chegava, quer dizer, agora venham outros. (S 18. 6)  

Portanto, foi em 1982, foi quando eu acabei de fazer parte da Comissão Instaladora que 

eu fui tirar o curso de Ensino. Foi no ano a seguir. (S 18. 7)  

 

(S 19) 

Foi nessa altura que vai… E então e mudanças, como por exemplo, a passagem do 

curso para um Bacharelato, a passagem do curso a uma Licenciatura de raiz, a 

integração neste novo paradigma de Bolonha? Estas mudanças para si não têm o 

peso que teve, por exemplo, para… 

Não, porque nós antecipámo-nos. (S 19. 1)Se nós formos ver os nossos planos de estudo 

que nós fizemos, por exemplo, o plano de estudos que nós fizemos… a seguir, em 89… 

em 89… acho que é, que funcionou até à Licenciatura, que foi em 93 que começou, 

salvo erro, aí. (S 19. 2) 

O Bacharelato sai em 88, mas as escolas…  
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Sim, é em 88, é de 89. Sim, é por aí. Sim, e se (…) a Licenciatura que foi em noventa… 

já não me lembro a Licenciatura. (S 19. 3)  

Eu também não, de raiz…  

89 a Licenciatura, 99…foi 10 anos…se nós formos ver… (S 19. 4)Portanto, os planos de 

estudo… vai estar na continuidade uns dos outros e é esse o primeiro que fizemos. (S 

19. 5)  

 

(S 20) 

Portanto, não sente que haja um ponto de fractura… 

Onde… Nós aqui na escola não houve fractura, mas é que não houve mesmo, antes pelo 

contrário, nós pegámos no plano de estudos de Bacharelato e aumentámos o Ensino 

Clínico, que era o que tínhamos falta e sentimos que tínhamos falta. (S 20. 1)  

 

(S 21) 

Para dar resposta a estes 50% teórica e 50% prático? 

Mas isso já existia antes, portanto, a Directiva Europeia já era anterior a isso, mais ou 

menos… (S 21. 1) Desde o plano de estudos de mil novecentos e… salvo erro de 

sessenta e oito, já tinha algumas coisas a ver com algumas normas europeias, mas o de 

82, acho que foi o de 82, foi o primeiro… (S 21. 2) Foi o último e foi o primeiro que 

integrou exactamente as 4300 horas, portanto, quanto eu me lembro e eu tenho (…) da 

Directiva Europeia. (S 21. 3) Portanto, a partir daí…ah… Os nossos planos de estudos 

não tiveram grandes, grandes, grandes alterações… (S 21. 4) Não houve… houve… O 

que houve, a maior alteração que nós sentimos aqui na escola foi, nos fins dos anos 90, 

em que ao mesmo tempo, 11 colegas estavam a fazer o Mestrado, por imposição da 

carreira, que era natural não é? Para poderem progredir na carreira. (S 21. 5) Aí, as 

mudanças, enfim, no curso ou naquilo que era o curso, tiveram algum impacto na 

Escola. (S 21. 6) Eu penso que naturalmente diminuiu a qualidade a que estávamos 

habituados… a testemunhar por terceiros. (S 21. 7) Eu acho que diminuiu, mas pronto, 

tudo bem, há quem não ache, aqui dentro da escola. (S 21. 8) 

Eu acho que foi… Não foi o facto de as pessoas terem ido fazer os Mestrados, foi a 

pressão e a forma de resposta … para fazer os Mestrados. (S 21. 9) Onze eram muitos, 

nós éramos vinte e qualquer coisa, 21 ou qualquer coisa assim do género, ou talvez 

menos. (S 21. 10) Mas também lhes saiu do pêlo, eles foram e vieram, portanto iam e 

vinham três vezes por semana ou qualquer coisa assim do género. (S 21. 11) Mas a 
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partir daí… entramos no Instituto Politécnico, aí é que nós sofremos uma mudança, a 

partir daí, ou seja, começou-se a dar muito mais importância aos aspectos académicos 

do que aos aspectos propriamente profissionais, da profissão em termos clínicos. (S 21. 

12) 

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) Em termos de me afectar a mim, não tem afectado… Acho que 

não tenho tido grandes mudanças, acho que o percurso… quer dizer… comparando… 

(S 21. 14) Portanto, o que faço agora, a forma como faço, como penso agora e há 15 

anos atrás, há diferenças, como é óbvio. (S 21. 15) Mas são diferenças na continuidade, 

não acho que haja rupturas… acho que não há nenhuma ruptura epistemológica aqui. (S 

21. 16) 

 

(S 22) 

E a mudança de contexto, ou seja, a escola estava num espaço que disse que era 

dentro do contexto hospitalar e passa depois para outra estrutura, que é esta onde 

estamos agora? 

Bom, esse é o contexto espacial, o contexto organizacional. (S 22. 1) Nós sempre 

tivemos e gozámos de uma grande autonomia, perdemos quando fomos integrados no 

Instituto Politécnico em 2001. (S 22. 2)   

 

(S 23) 

E é quando mudam para aqui? 

Isso é que há grandes diferenças, coincide… É um ano depois de mudarmos para aqui, 

para estas instalações. (S 23. 1) É… mudámos em 2000, 99-2000 e em 2001 fomos 

integrados de facto no Instituto Politécnico. (S 23. 2)   

 

(S 24) 

E aí? 

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 
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administrativa, não têm nada disso, nem pessoal, todos os funcionários são do Instituto, 

o dinheiro é do Instituto. (S 24. 4) Portanto, há aqui uns aspectos pedagógicos que 

funcionam na escola… deixou de ter órgãos, a Escola não tem Conselho Científico, não 

tem Conselho Pedagógico, não tem nenhum órgão, só tem a Direcção. (S 24. 5) 

Os cursos Técnicos são técnico-pedagógicos… técnico-científicas e um coordenador… 

Portanto a Escola é isso, neste momento. (S 24. 6) Aí perdemos mesmo autonomia. (A 

24. 1) 

 

(S 25) 

E isso incomoda-o? 

Muito, porque isto quer dizer que nós… perdemos autonomia, nomeadamente 

financeira. (S 25. 1) Em termos de financiamentos …ah… do Ensino Superior, os 

nossos rácios são dos mais baixos, o rácio aqui… Portanto (…) de um para o oito, em 

que o dinheiro quando vinha, vinha para o Instituto, quando a Escola passou a ser 

integrada… e quando vinha para o Instituto, no Instituto depois era, digamos, 

distribuído e alocado por escolas e por cursos. (S 25. 2)   

Ora, nós temos cursos que o rácio é de 1 para 18, por exemplo, Gestão. (S 25. 3) Ou 

seja, nós começámos a financiar… os cursos, os outros cursos, através do dinheiro que 

vinha alocado ao nosso e começámos a perder capacidade de… de vários investimentos 

que nós estávamos habituados no curso, desde publicações periódicas, publicações não 

periódicas até… formação do pessoal, várias iniciativas. (S 25. 4)    

Portanto, o maior impacto é negativo, no meu ponto de vista, eu não esperava isso, foi a 

nossa integração de facto no Instituto Politécnico. (S 25. 5) Perdemos muita autonomia, 

perdemos muita qualidade, é muito difícil fazer aquilo que antigamente era banal, estava 

na natureza da pele… ah... (S 25. 6) Portanto, o Ensino de Enfermagem tem algumas… 

todos têm particularidades não é? Todos os Ensinos têm particularidades e o de 

Enfermagem tem algumas particularidades que, como já lhe disse, os nossos colegas 

começam a compreender agora ao fim de 5-6 anos. (S 25. 7) Portanto, aí houve uma 

diferença muito grande agora, a nossa integração… só houve um problema…é…é que 

todas as grandes mudanças na Educação em Enfermagem, foram feitas em 2-3 meses, 

de planos de estudos, de 3 para 4 anos, de Bacharelato para Licenciatura…o fazermos o 

plano de estudos…daquele plano de estudos em 1989, salvo erro, ou 91, também foi 

feito em meses. (S 25. 8)   
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Portanto… mas eu acho que nós habituámo-nos (risos) a esse ritmo, quer dizer, o que 

nos faz falta agora ainda é…já é isso. (S 25. 9) Portanto, muito rapidamente nos 

adaptámos, mas tínhamos uma coisa muito boa que agora perdemos também, é que 

até… [pausa longa]… Nós estamos em 2011, até 2008-2009… todas as escolas, através 

de 2 estruturas, os Conselhos Científicos e das Direcções, 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)    

Na… Da nossa parte, agora desde que estamos integrados no Instituto Politécnico… 

mais a sério, com a última reforma, agora esta… de 2006-2007, com o isso acabou. E 

isso também é uma grande diferença… (S 25. 11) (A 25. 1) Portanto, porque essas 

reuniões são vitais, devem… Independentemente de estarmos ou não estarmos 

integrados… deviam de continuar, isso é fundamental para o Ensino de Enfermagem em 

Portugal. (S 25. 12)   

 

(S 26) 

Com a criação da figura de “Escola Superior de Saúde”, por volta aí de 2003… 

Parece-me que aconteceu o mesmo com esta Escola, ou seja, deixa de ser Escola 

Superior de Enfermagem de Beja e passa para Escola Superior de Saúde. O sair da 

nomenclatura, a Enfermagem, o facto de ter saído da nomenclatura, também o 

incomoda ou vive bem com isso? 

Eu sou…ah…apologista de uma velha Tese de Virgínia Handersen… que diz que os 

enfermeiros…a Educação em Enfermagem só tem que ganhar se…se misturar com as 

outras, portanto, eu isso e aliás, foi também por isso que eu achei que era importante nós 

virmos para o Instituto Politécnico. (S 26. 1) Se bem que nós perdemos autonomia, os 

nossos alunos ganharam muito, os nossos estudantes… tiveram acesso à Acção 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) É claro que depois 

fomos pressionados pelas chamadas forças vivas da cidade, para fazer o quê? Fazer um 

curso de Fisioterapia, eu era subdiretor da Escola… e um curso de Radiologia, portanto, 

um curso de Radiologia. (S 26. 5)   
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(S 27) 

E existem ainda esses cursos?  

Eu fiz um estudo, na sequência do estudo do Professor Alberto Amaral sobre as 

necessidades de Tecnologias da Saúde em Portugal. (S 27. 1) Fiz a projecção 

demográfica do… a partir dos dados do INE… (S 27. 2) Era a mesma do Conselho 

Geral e expliquei ao Conselho Geral, porque é que a gente não tinha que ter esses 

cursos. (S 27. 3)  E… e quais eram os cursos que nós havíamos de ter, os cursos que nós 

havíamos de ter e porquê… (S 27. 4) Eram na altura, porque havia necessidade e ainda 

há, e há empregabilidade pública, portanto, não é por causa dos problemas 

financeiros… (S 27. 5) De Saúde Ambiental e de Terapia Ocupacional, são os que 

temos. (S 27. 6) Mas tivemos 2 ou 3 anos antes… como Escola de Saúde, só sendo 

Enfermagem, só única e exclusivamente Enfermagem. (S 27. 7) 

Portanto… a mudança de nomenclatura, digamos permitir abrir estes horizontes… 

problema nenhum. (S 27. 8) Claro que fomos pressionados por tudo quanto era gente 

para… de acordo com interesses corporativos, para abrirmos outros cursos, por 

exemplo, análises clínicas, porque toda a gente anda a abrir, é uma questão de fazer 

contas. (S 27. 9) Portanto, nós não… não fomos por aí, fomos por aqui. (S 27. 10) Que é 

os cursos que temos aqui na Escola de Saúde. (S 27. 11) 

Portanto, eu acho que… o transformarmos em Escola de Saúde, foi uma vantagem. 

Problema nenhum. (S 27. 12) 

 

(S 28) 

Isso não é problema para si… 

Parece-me, pelo que conta, que toda a mudança surge de uma forma natural, não 

há fracturas, parece-me haver muita continuidade. Suporta esta mudança na 

formação, na relação com os outros. Vejo muito numa linha política e numa linha 

de política local, portanto, há sempre uma relação da Escola com outras forças 

locais? 

Não, pelo contrário. A Escola começou por ser “oficialmente” entre aspas, 

inaugurada… e isto foi em 75… que ela foi inaugurada, foi no dia 13 de Outubro de 

1975, que eu já trabalhava com a Escola… apesar de começar só em 76. (S 28. 1) 

Ah…convidando aqui, em Beja, em Beja, do CDS…CDS em Beja. (S 28. 2) 

 

(S 29) 
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CDS em Beja?  

CDS em Beja, convidando o CDS…que era o representante da (…) Até lá era o 

MRPP… numa cidade dominada pelo PC, por todos e todos agradeceram o convite e 

etc.. (S 29. 1 

Portanto, a Escola foi sempre muito política, mas sempre apartidária, sempre, sempre 

mesmo. (S 29. 2)   

Sim, mas quando eu digo isto, eu estou a pensar em pontes que sustentem o 

acompanhar e o apropriar de estratégias para viver a mudança… 

Tudo bem, mas é isso que eu estou dizendo, política no sentido de polis e não política 

no sentido partidário. (S 29. 3)   

Claro, claro… 

Nós, por exemplo, tínhamos uma telefonista que era assumidamente do CDS e tínhamos 

2 ou 3 professores. (S 29. 4)  Não, mas é que discutia-se na Escola, mais… A Escola por 

um ponto de diálogo, de alguma ponte, e também política, não é? (S 29. 5) Entre várias 

forças partidárias… que se entendiam às vezes (risos) no seio da Escola de 

Enfermagem… para iniciativas que nós tínhamos, estavam todos de acordo e às duas 

por três começavam a conversar e resolviam alguns problemas. (S 29. 6) 

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)   

 

(S 30) 

Agora menos, agora menos? 

Agora menos, menos, porque é mais formal, há mais filtros, há menos acesso, há 

mais… (S 30. 1) Nós temos agora, para além daquilo que é natural, o Hospital, por 

exemplo, que a Escola nasceu com o Hospital… É muito forte e ainda hoje muita gente 

no Hospital vê a Escola, principalmente aqueles que dão aulas cá há vinte e tal anos… 

como mais um serviço do Hospital, não é? (S 30. 2) Mais um de nós. (S 30. 3) 

Ah… mas depois houve grandes transformações ao nível da ARS, muitas que têm a ver 

com interesses partidários, dos governos, e etc.… e neste momento há um maior 

afastamento do que havia na altura. (S 30. 4) 

Quer dizer, a Escola neste momento é muito menos política neste sentido…do que era 

na altura. (S 30. 5) Era muito mais política, digamos assim. (S 30. 6) 
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(S 31) 

Como é que vê a evolução do Ensino, num futuro próximo, em termos dos sub-

sistemas, Politécnico e Universitário… Ensino Superior Politécnico ou Ensino 

Superior Universitário? 

Bom…hum, eu acho que a questão Politécnico em Portugal versus Universitário é uma 

falsa questão. (S 31. 1) (A 31. 1) Se nós em Portugal temos um… dois subsistemas de 

Ensino Superior em que há duas grandes diferenças entre eles os dois. (S 31. 2) Um é…. 

dá Doutoramentos, o outro não dá. (S 31. 3) Ah… o outro é profissionalizante, o outro 

não deveria de ser, não deveria de ser… (S 31. 4) Apesar de ser, não é? Porque é uma 

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) 

Se quiserem chamar Universidade Técnica, chamem. (S 31. 8) Se quiserem fazer um 

modelo da Universidade do Algarve, de Vila Real e de Aveiro, que é uma Universidade 

com Ensino Politécnico inserido lá dentro, tudo bem. (S 31. 9) Porque não? Porque é 

que não há-de haver… eu sou defensor de existir uma Universidade do Alentejo. (S 31. 

10) Um pólo em Évora e outro pólo em Beja, tal como existe a Universidade do 

Algarve, com o pólo das Gambelas e o pólo da Penha. (S 31. 11) Na Penha está o 

Politécnico e nas Gambelas… é isto, mistura-se tudo. (S 31. 12) Porque é que não há-de 

existir, qual é o problema? Não vejo problema nenhum. (S 31. 13) 

Agora… o que eu acho é que se somos Ensino, porque é que eu estou dizendo isto do 

Politécnico? (S 31. 14) Porque a clínica é determinante para o Ensino de Enfermagem, 

ou seja, a profissão é determinante para o Ensino de Enfermagem. (S 31. 15) 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) 

Mas o Doutoramento pode ser feito… em conjugação com uma Universidade mas 

mesmo assim, eu acho [risos] que os Doutoramentos não devem de perder… ah… de 

vista a clínica de Enfermagem. (S 31. 17) 

Claro, precisamos de outras áreas, não é?… Mas para mim… os Mestrados… A 

existência de muitos Mestrados na área de Enfermagem e fora e ter sido responsável 

pelo progresso… (A 31. 4) Enfim, quantitativo da investigação em Enfermagem em 
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Portugal. (S 31. 18) 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) Para conseguir isso, com 

financiamentos, precisamos de Doutores em Enfermagem, porque se eu fizer um 

projecto lindo, lindo, lindo, não sou Doutor, a FCT não dá. (S 31. 21) Se eu fizer um 

projecto mixuruca, etc., eu sou Doutor, assim o proponho, o Científico financia (…) 

portanto (…). Portanto temos que viver com o que temos… (S 31. 22) 

 

(S 32) 

Se eu lhe perguntar agora, para si, quem são as referências de Enfermagem no 

país? [risos] Em que áreas?  

Na docência… 

Hum…neste momento?  

Neste momento…  

Neste momento…para ser honesto? 

Para ser honesto. 

É difícil… 

Há alguém?  

Não, é difícil, porque eu agora não tenho andado, ultimamente, não tenho andado aí 

muito pelo país, portanto, eu já lhe disse algumas porque foram referências, não é? Já 

lhe disse algumas que foram referências para mim, que já tenho uns anos. Agora, neste 

momento…eu penso que há um…bom…também sou suspeito. 

Eu já vi o Abel Paiva a dar aulas e eu conheço um bocado o percurso do Abel Paiva e eu 

acho que ele é uma referência na docência… por exemplo, o Abel. Essa é uma das 

referências que eu acho, neste momento, por variadíssimos motivos, nomeadamente por 

ser o primeiro doutorado em Enfermagem no país, ele é o primeiro Doutor enfermeiro, 

eu acho que é uma referência. O pensamento, por aquilo que tem feito, etc., apesar de 

estar aposentada e apesar de ter um percurso pouco ligado à clínica, mas muito ligado à 

Gestão e à Enfermagem, acho que a Marta Lima Basto é outra referência. Ah…em 

termos do Ensino da Enfermagem…bem…eu acho que há outra pessoa que…não sei se 

ainda está no activo, nem como é que ela está, há muito tempo que não a vejo. Que é a 

Ione Filipe Pinto.  
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Que arrancou com os Doutoramentos… com os Mestrados em Enfermagem na 

Católica. 

Sim, depois teve problemas na vida particular que a afastaram um bocado destas lides, 

mas eu penso que ela tinha um papel muito importante em Portugal, na área da 

Enfermagem e Saúde Comunitária e da Investigação em Enfermagem, da introdução da 

Investigação em Enfermagem… em Portugal todo. Eu fui substituí-la… há uns anos, à 

Madeira, portanto, mas isso foi outra história. Ela veio, por vários motivos… da Escola 

da Pós-Básica da Madeira e fui eu que fui lá dar as aulas de Investigação. Mas já tinha 

aprendido umas coisas de Investigação, e eu estou… ah… com ela portanto, muito. 

Mas continuou nesta escola?  

Quem?  

O Sr. Professor? Continua nesta escola, portanto, foi lá dar umas aulas à 

Madeira… 

Não, só fui 5 anos e depois tentei não ser necessário, quer dizer, é como a 

Enfermagem… como a profissão de Enfermagem. A Enfermagem é uma profissão 

suicida, já reparou? (…) Está a ver porquê?  

Porque é que diz isso? 

Porque realiza-se quando não é necessária, não é? Quer dizer, é a mesma história. 

Realiza-se… explique-me, desmonte-me lá… 

Então, nós não queremos autonomizar as pessoas na prestação de cuidados, então é 

porque não somos necessários, ficamos realizados, concretizados na profissão. É o 

mesmo que eu fui fazer à Madeira, fui lá 5 anos, para não ser necessário. E agora vocês, 

se precisarem de mim…  

Chamem… 

Vêm cá, mas eu acho que não precisam, pus sempre duas colegas a darem aula comigo. 

Portanto... 

Capacitou-as, não é?  

Elas é que se capacitaram comigo, depois discutíamos, etc., e aquelas coisas todas, foi 

uma experiência interessante. Foi na sequência da Ione, portanto, eu penso que é outra 

pessoa…referência, bom. Depois há outra pessoa que pensa… que eu penso que é 

importante…estamos a… divergimos muito, discutimos muito, muito, cada vez que nos 

encontramos, mas eu respeito as divergências, que é a Lucília Nunes. Eu gosto da 

Lucília, ela gosta de mim, nós discutimos estas coisas, não temos pontos de vista 
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comuns, mas discutimos. Ela tem um ponto de vista tão respeitável como o meu e a 

gente discute. 

Portanto, acho que a Lucília é outra pessoa para se pensar em Enfermagem. E o Ensino 

de Enfermagem neste país, acho que é importante. 

A minha amiga Conceição Bento… há-de ser uma referência, ela ainda é muito nova, 

ainda está muito na sequência da Dª Delmina, portanto há-de… a Conceição Bento há-

de ser uma referência. Portanto, pensar o Ensino de Enfermagem… olhe, já agora o 

Paulo Parente é…e…se conseguir, uma outra pessoa que para mim é uma referência, 

apesar de eu não a conhecer como estudante… é a Arminda Costa.  

A Arminda Costa… 

Que também está aposentada, como vê, são só velhas guardas, não é?  

Mas são…são referências de facto. 

É, a Arminda para mim é uma referência.  

É a presidente da FINE, foi agora reeleita novamente presidente… 

Sim, sim, sim, sim…ah…a Arminda é referência, é claro, é capaz que de haver outros 

colegas, alguns que eu conheço mas…não são referências, neste sentido. São pessoas 

respeitáveis, com pontos de vista respeitáveis e etc., mas penso que, enfim, em termos 

globais, por variadíssimos motivos e até por algumas ideias originais, pelas quais muitas 

delas eu não concordo, eu acho que eles são referência. 

 

(S 33) 

Não querendo maçá-lo, mas porque é a parte mais importante da 

entrevista…ah…adapta-se às mudanças na relação com os outros, 

fundamentalmente… de certa forma na formação, na ligação política não 

partidária com os seus pares, com parceiros…estou a ser correcta ou não? 

Eu penso que “sou”, entre aspas, o animal mais político desta Escola, nesse campo. 

Adapto-me, quer dizer… e provoco adaptações. Eu acho que objectivamente…(S 33. 1) 

 

(S 34) 

Como é que provoca adaptações? Desmonte-me lá, provoca adaptações… 

Como é que provoco adaptações? Bom… eu não sei bem como é que provoco, sei que 

elas acontecem. (S 34. 1) Ainda hoje, por exemplo… eu acho que sou um líder deste 

grupo, não tenho problemas nenhuns. (S 34. 2) Por variadíssimos motivos, pela história, 

porque fui professor… deles quase todos… porque, por causa das posições que tomo… 



 24 

porque tenho introduzido inovações aqui, a vários níveis, porque… penso que sou um 

dos mais actualizados…ah… sou um dos que provoco mais mudanças. (S 34. 3) (A 34. 

1) Eu trago mais ideias, umas são concretizadas, outras não são…está a perguntar 

porque é que eu provoco mudanças, eu penso que tenho uma visão global…e não digo 

holística, digo global. (S 34. 4) (A 34. 2) 

Eu não gosto muito… eu gosto do holismo mas acho que…temos abusado, usado e 

abusado do holismo, não é? (S 34. 5) 

Do termo… 

…do termo e então, corre-se o risco de ele ficar despido de conteúdo. (S 34. 6) Eu acho 

que tenho uma visão global e em termos prospectivos, quer dizer, porque eu penso nas 

coisas, gosto… é uma maneira de estar. (S 34. 7) Já quando era estudante era a mesma 

história, ir ao fundo das questões. (S 34. 8) 

Eu sou…aquilo que… que é agora classificado, nós temos o… isto não, não é por…por, 

por auto-elogio mas sou de facto um (…) portanto, eu aprendo em profundidade. (S 34. 

9) A mim não me interessa, aquelas…enquanto não compreender as coisas (S 34. 10) 

Vai a fundo... 

Vou…tento ir, tento compreender as coisas, as minhas intervenções, as que vêm da 

Ordem, é para compreender as coisas. (S 34. 11) Depois, posso estar de acordo ou não 

estar de acordo, a mim… (S 34. 12) 

Mas quer aprender… 

Quero.  

E outra coisa que eu também faço é, tenho concretizado nestes casos de gestão, muitas 

coisas pelas quais não estou de acordo, mas que foram votadas, quer como Presidente 

do Científico… (S 34. 13) Foi votado uma coisa que eu não estou de acordo com aquilo. 

(S 34. 14) Mas eu sou Presidente e concretizo. (S 34. 15) Portanto, e eu penso que isso 

dá confiança aos meus colegas. (S 34. 16) Concretizo mesmo, mas é claro que não 

concordo. (S 34. 17) Então mas nós vivemos numa organização, se as regras do jogo nas 

tomadas de decisão, são colectivas, se o colectivo ganha… a maioria, então… pronto. (S 

34. 18) Mas não sou apologista… de certas maiorias, já me tenho oposto… neste 

momento, por exemplo, não concordo com a forma como está a ser gerido o Instituto 

Politécnico de Beja, disse-o e demiti-me de Director de Departamento de Saúde… do 

Instituto. (S 34. 19)   

Portanto, não concordo apesar de ser das maiorias, se eles tiverem razão a gente vai ver. 

(S 34. 20) Não tenho problema nenhum com isso e ainda hoje tive com o Presidente, 



 25 

tive com os meus colegas…a discutirmos várias coisas…são as ideias que eu combato, 

não são as pessoas. (A 34. 3) 

Muito bem! 

 

(S 35) 

Para fecharmos a entrevista, eu perguntava-lhe se há alguma coisa que me queira 

dizer que eu não lhe tenha perguntado e que ache oportuno dizer-me ainda? 

Não sei…acho que, naquela parte da minha evolução, devem ter faltado montes de 

coisas importantes, mais nada. (S 35. 1) 

Eu parece-me que sim. Houve aí essa ida à Madeira que, se calhar… 

Não, não foi muito importante. (S 35. 2)   

Não? Mas acha que lhe falhou muita coisa? 

Não, é…em termos da história…ah…nós estamos a falar de 36 anos de história. (S 35. 

3)Deve ter falhado muito. (S 35. 4) 

Pronto, mas se calhar disse-me os mais marcantes? 

Acho que sim, se calhar…tal, pelo menos são esses os que eu me lembro, não é. (S 35. 

5) 

Vamos fazer uma coisa: eu, eu vou transcrever, vai-me dar imenso gosto 

transcrever esta entrevista, bonita e muito franca que lhe agradeço desde já, e 

depois de lha enviar por e-mail vou-lhe pedir o favor de a ler. Nessa altura, e 

porque isso é possível do ponto de vista da investigação, pode corrigir alguma coisa 

se achar por bem. 

A única coisa que há…é as datas que não estão muito precisas mas percebe…percebe-se 

quais são os marcos. (S 35. 6)Já não me lembro exactamente se foi em 76 ou 78, em 

82…sei é que houve várias mudanças quando nós estávamos a consolidar uma 

mudança, estava a outra mudança ali em cima. (S 35. 7) 

Senhor Professor, agradeço-lhe imenso! 

Sempre às ordens, cara colega! (S 35. 8) 


