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Alar 

 

Acho que estamos no rumo certo, é preciso é apanhar o veículo 

certo na velocidade certa! 
(S 1) 

Começaria por lhe perguntar os anos de profissão e de docência? 

Então, de profissão tenho 29, e de docência 23, feitos em Janeiro. (S 1. 1) 

 

(S 2) 

Sei que neste momento no Instituto está como professor. Nesta pele de docente 

sente-se confortável? 

Sinto. Sinto-me muito confortável. (S 2. 1) (R 2. 1) Foi sempre uma função, por um 

lado e, situando-me na lógica das competências que considero sempre não atingíveis, 

não completamente desenvolvidas, foi sempre uma das funções que gostei de 

desempenhar ao longo deste período que não é muito longo, mas já leva alguns anos. (S 

2. 2) 

 

(S 3) 

Como falou em competências, acha que haverá algum perfil que deve traçar a 

docência, para se ser professor? 

Eu penso que sim. (S 3. 1) Uma das minhas preocupações tem sido nunca deixar de 

exercer a função docente. (S 3. 2) Embora tenha desempenhado outros cargos, no 

âmbito do ensino, nas mais diversas áreas, nunca deixei de exercer como docente. (S 3. 

3) Tenho em relação a isso uma perspectiva que é de que é muito importante que, à 

medida que o docente vai avançando no desenvolvimento e no aprofundamento das suas 
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competências, não deve desligar-se da formação pré-graduada. (S 3. 4) A formação pré-

graduada deve ser, na minha perspectiva, um foco de atenção sempre muito grande para 

os professores que têm um perfil de competências mais avançado. (S 3. 5) Seja pela 

qualificação, seja pela experiência… boa, hoje em dia valoriza-se também muito a 

experiência, portanto, não coloco só aqui a questão da qualificação certificada com os 

diplomas e os graus, mas penso… pessoalmente tenho procurado sempre manter a 

minha responsabilidade de… em termos de ensino no primeiro ciclo da formação em 

enfermagem. (S 3. 6)   

 

(S 4) 

Se tiver que apresentar esta escola, onde estamos, a alguém, como é que a define, 

como a caracteriza? 

Defino como uma escola que …talvez a defina em três dimensões. (S 4. 1) Uma escola 

que constituindo-se no grupo da rede de escolas que foi, em que a decisão política na 

década de 70 decidiu criar em todos os distritos do país e apenas em dois isso não 

aconteceu, mas sim mais recentemente. (S 4. 2) Mas com uma tipologia de escola que 

na altura em que foi criada, foi criada, foi criada como escola para formação de 

Auxiliares de Enfermagem, dado que na altura era esse o grande objectivo. (S 4. 3) É 

uma escola que vai completar a 16 de Maio 38 anos de existência e que, digamos que, 

numa primeira dimensão, falando nas tais três dimensões, foi sempre… procurou olhar 

para o futuro com uma visão de futuro… os dirigentes, as pessoas que cá trabalham 

sempre procuraram olhar para o futuro como o local onde gostaríamos de estar. ( R 4. 1) 

Isso fez com que, por exemplo, logo em 1974, tenha aberto o Curso de Enfermagem 

Geral e se tivesse terminado com a admissão a Auxiliares de Enfermagem. (S 4. 4) 

Portanto, esta dimensão não é só regional, porque esta escola não é só regional, é 

também nacional e mesmo internacional. (S 4. 5) A segunda dimensão que eu penso que 

também caracteriza esta escola tem a ver com a valorização das pessoas como o recurso 

mais importante. As pessoas. (S 4. 6) Quando eu digo as pessoas, refiro-me aos 

trabalhadores, aos professores e não professores, colaboradores, portanto, da escola, e 

aos estudantes. (S 4. 7) Recurso porquê? Porque para além de serem recursos, como é 

obvio, que qualquer organização necessita para se desenvolver, valorizamos… esta 

escola sempre valorizou muito a qualificação, o desenvolvimento das qualificações e, 

obviamente, das competências dos seus intervenientes. (S 4. 8)   
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Outra característica que penso que esta escola tem relaciona-se com as designadas 

actividades de extensão à comunidade. (S 4. 9) Considero que é uma escola que desde 

muito cedo procura trabalhar com os contextos, no sentido de construir a melhor 

capacidade de melhor formar os estudantes e, portanto, estas… digamos, a cooperação 

estratégica que tem sido sempre um mote forte nesta… no desenvolvimento da escola. 

Penso que são as três dimensões com que a caracterizaria. (S 4. 10) Eu habitualmente 

digo que gosto de caracterizar a escola em cinco minutos e são estas três as dimensões. 

(S 4. 11) Que ligando as três dimensões permite que a escola neste momento seja uma 

escola certificada, por via das ISO a ISO 9001/2008, [A INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR 

STANDARDIZATION (ISO) PUBLICOU, EM 2008-11-14, A NOVA EDIÇÃO DA NORMAS ISO 9001 (ISO 9001:2008) SGS], 

mas isso é importante, não numa lógica exclusivamente industrial, mas numa lógica em 

que se consideram os referenciais europeus para a qualidade do ensino superior que 

obrigatoriamente têm estas três dimensões em conta para poder ser uma escola de 

qualidade. (S 4. 12)    

 

(S 5) 

Como é que eu agora faço esta pergunta? Tenho naturalmente que personalizar.  

Esteja à vontade! (S 5. 1)    

 

(S 6) 

Creio que em 2003, escreveu com alguma antecipação, que a criação da figura de 

Escola Superior de Saúde poderia eventualmente criar alguns problemas 

identitários. Corrobora? Sublinha? 

Corroboro e sublinho! (A 6. 1) Tenho que ser, como sempre procuro ser, muito frontal e 

o mais transparente possível. (A 6. 2) A transformação e o processo de transição desta 

Escola Superior de Enfermagem para Escola Superior de Saúde, e não vou aqui 

comparar com outras porque outras escolas foram transformadas em escolas superiores 

de saúde antes… a nossa passou só porque estatutariamente a nível do Instituto foi 

aprovado e que foi uma passagem administrativa e estatutária, mas essa minha 

preocupação em 2003 é uma preocupação que se mantém, porque essencialmente eu 

defendo a formação em saúde o mais integrada e da forma mais, se isto me é permitido 

dizer, multidisciplinar possível. (A 6. 3) Mas, por outro lado, penso que a disciplina de 

enfermagem enquanto disciplina de conhecimento, enquanto saber verdadeiramente 

sistematizado, está ainda numa situação de emergência e de quase erupção e a minha 

preocupação tem muito a ver com isto. (S 6. 1) Tem muito a ver com aquela que é a 
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leitura que se faz hoje a nível da Europa e dos níveis de qualificação. (S 6. 2) E numa 

área como é a da saúde em que a possibilidade de oferta, de uma diversidade imensa de 

formações deve, efectivamente, preocupar-nos a todos e não num sentido, não coloco 

isto num sentido de ser exclusivista e apontar para uma característica mono disciplinar, 

não, não é nesse sentido que eu me coloco, mas no sentido de percebermos que há um 

trabalho a nível da enfermagem nas escolas que passaram a escolas superiores de saúde 

que necessita de continuar a ser desenvolvido. (S 6. 3) Aliás, se ler, e convido-a a ler, a 

missão desta escola, na missão desta escola e no plano estratégico para quatro anos que 

foi aprovado o ano passado em 2010, faz referência na missão que é de facto uma escola 

no domínio da saúde, mas com enfoque na formação em Enfermagem. (S 6. 4) 

Visto que estamos numa entrevista que me parece que pode ter alguma dimensão 

biográfica, isto é, como eu há pouco dizia, considero que a escola tem como um dos 

valores… é, de facto, logo o primeiro, o de valorizar as pessoas como o principal 

recurso. (S 6. 5) Eu devo dizer também, com toda a frontalidade, que o ano 2010 foi 

talvez o ano mais difícil da minha vida profissional. (S 6. 6) E foi o ano mais difícil da 

minha vida profissional, porque no âmbito das funções docentes o órgão científico da 

escola designou-me como a pessoa responsável pela preparação da nova oferta 

formativa na área das tecnologias da saúde. (S 6. 7) Esse trabalho que fiz, com uma 

aprendizagem imensa, porque era um grupo constituído por mim… eu tive que 

encontrar o grupo nos parceiros, o que facilitou muito aquela dimensão, a terceira que 

há pouco referia, de a escola ser uma escola, digamos, com alguma capacidade de 

mobilização do contexto, na envolvente, e só por isso é que eu consegui, de facto, 

chegar àqueles que foram os parceiros mais adequados que permitiram fazer, terminar, 

concluir uma proposta - primeiro eram duas - mas uma proposta de curso na área das 

tecnologias da saúde. (S 6. 8) Mas também terá sido esse movimento em 2010 que me 

ajudou a tomar a decisão que andava aqui a “bailar” há algum tempo, a tomar a decisão 

de que, por considerar que o conhecimento em enfermagem está ainda por consolidar 

me levou, dizia eu, a tomar uma decisão que, com a idade que tenho, provavelmente já 

não seria uma decisão… com a idade que tenho, não quer dizer que eu não considere 

que tenha uma idade muito avançada, o que eu digo é que eu digo é …com a idade que 

tenho aquilo a que me propus fazer enquanto transição tem muito na base esta questão 

de querer continuar a pensar enfermagem por considerar e pressentir que foi uma 

violência para mim durante um ano ter que pensar não enfermagem, ter que aprender a 

pensar …foi um ganho! (S 6. 9) Não tenho dúvidas! Mas foi a maior violência. (S 6. 10) 
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Ora, é por isso que eu digo que corroboro o que em 2003 dizia. Eu em 2003 não fazia a 

mínima noção. (A 6. 4) 

 

(S 7) 

Foi visionário… 

Por uma razão simples e porque eu considero… e por isso eu associo isto a esta escola 

ser uma escola … (S 7. 1) Esta instituição é uma escola criada na década de setenta e 

por considerar que as escolas desta dimensão ou encontram um conjunto de objectivos 

estratégicos e de finalidades estratégicas que nos permitam desenvolver-se na 

complexidade que é o ensino superior em Portugal da actualidade e não só em Portugal, 

ou então as coisas poderão ser e estar complicadas. (S 7. 2) Portanto, digamos que em 

2003 quando eu dizia isso…há uma coisa em 2000 onde eu coloco não a questão da 

escola e da escola de saúde, mas mais a questão do estatuto dos cuidados de 

enfermagem que já eram uma preocupação há onze anos e que hoje estão a começar a 

ser utilizadas teóricas que eu, na altura, referia como sendo importantíssimas, a 

centralização das coisas. (S 7. 3) Portanto, quando chegarmos à indicação das pessoas 

que para mim são referentes, eu vou ligar a isto… Porque este aspecto tem uma ligação 

com as pessoas que eu valorizo em primeiro lugar. Sim! (R 7. 1) Em toda a minha vida 

sempre tenho procurado referenciar, referenciar-me às pessoas que são minhas 

referências. (R 7. 2) Sejam elas profissionais ou não… [risos] … (R 7. 3) 

Não sei se respondi? (S 7. 4) 

 

(S 8) 

Respondeu, respondeu! 

Corroboro, de facto, as minhas questões de 2003 e vi-as em 2010 concretizadas de uma 

forma que eu decidi: Não quero mais! (S 8. 1) 

Portanto, é a primeira vez que estou a dizer isto… [risos] … 

É a primeira vez que estou a dizer isto… (R 8. 2) 

 

(S 9) 

Que privilégio! Eu faço esta pergunta de outra forma naturalmente. 

Pedia-lhe agora que fizesse um rapell, andando para trás no tempo e pensasse na 

sua opção pela enfermagem, na entrada na docência até ao dia de hoje? 

Muito bem! (S 9. 1) Não tenho dificuldade em fazer isso. (S 9. 2) Posso-lhe dizer que 

com 16 anos, depois de terminado, à altura, o antigo quinto ano dos liceus… sempre fui 

uma pessoa autónoma porque os meus pais desde muito cedo me autonomizaram, até 
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porque sou descendente de uma família muito humilde, e desde muito novo que 

comecei a trabalhar nos períodos em que não estava na escola, porque os meus pais 

tinham um pequeno comércio e tinham outra actividade e era eu que … dava resposta 

nas ausências deles e quando eu não estava na escola. (S 9. 3) 

Portanto, aprendi a autonomizar-me. (S 9. 4)Em 1972, quando eu vivia na altura numa 

aldeia próxima daqui, onde sempre vivi até aos trinta e cinco, trinta e seis anos, vim 

inscrever-me no antigo sexto ano (1.º ano complementar), o actual décimo, a Santarém. 

(S 9. 5) Por acaso, 1972/73, nesse ano lectivo, portanto, a matrícula era para o ano 

lectivo 73/74, e quando chego a Santarém, eu vinha de autocarro, deparo-me na estação 

do terminal dos autocarros com uns panfletos que diziam, uns em azul e outros em cor-

de-rosa: “Queres ser enfermeiro procura a escola tal…” (S 9. 6) A escola que estava em 

criação. (S 9. 7)Portanto, a escola foi criada por portaria em 16 de Maio de 1973, mas 

estávamos numa fase de desenvolvimento e já de publicidade da escola. (S 9. 8) 

Eu, ao invés de me dirigir, à altura, ao Liceu Nacional Sá da Bandeira - actual escola 

secundária Sá da Bandeira - que fica num extremo da cidade, dirigi-me ao antigo 

complexo andaluz e fui à escola de enfermagem saber quais eram as condições. (S 9. 9) 

Quando cheguei a casa sem a confirmação da matrícula, foi complicado, porque os 

meus pais não me deixaram concretizar a matrícula e no dia seguinte tinha o meu pai 

comigo em Santarém a matricular-me no liceu. (S 9. 10)Mas eu sempre fui uma pessoa 

muito persistente e eu, entre a possibilidade de fazer o curso de medicina, que era a 

aspiração da família, e como era a pessoa que me dedicava mais ou menos a estudar às 

vezes…[risos]… tinham essa pretensão… (S 9. 11)Entre isso e, como tinha a 

possibilidade, tinha um irmão a trabalhar no hospital, não como enfermeiro, nem como 

médico, mas trabalhava no hospital e eu muitas vezes passava por ali, eu na altura 

considerava que se procurasse a enfermagem eu me preencheria mais na questão pessoal 

e humana. A decisão foi muito por aí. (A 9. 1) Entretanto, como eu faço o antigo sétimo 

ano e as condições de acesso eram o nono, eram o quinto ano, havia um certo… Não 

quero dizer que não fossem admitidas as pessoas com o sétimo, mas não eram todas 

com o sétimo, eram a maioria com o nono. (S 9. 12) Eu, durante dois anos consecutivos, 

não consegui entrar nesta escola. Só consegui entrar à terceira. (S 9. 13) 

Portanto, a minha opção pela Enfermagem foi muito clara. (S 9. 14) A opção pela 

docência penso que foi ainda durante o curso. (S 9. 15) Sempre tive esta preocupação de 

me manter insatisfeito em relação àquilo que gostaria de saber e, portanto, trabalhei 

durante seis anos na área da prestação de cuidados… a opção por esta escola foi uma 
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opção de afectividade, digamos assim. (A 9. 2) Porque, ao terminar a especialização que 

fiz quando tinha cinco para seis anos de tempo profissional/exercício profissional, tive 

convite para ficar, na altura, na Escola Pós-básica de Lisboa onde fiz a especialização 

em Enfermagem Médico-cirúrgica. (S 9. 16) Na altura, apesar de lá ter o convite …e 

ficaria com a Professora Ione, com a Professora Marta Lima Basto, essencialmente com 

as duas, a Professora Ana Sara era outra das Directoras, mas não estava incluída neste… 

Alves de Brito… (S 9. 17) Portanto, a opção foi fazer concurso, à altura, para 

enfermeiro monitor, nesta escola, em 1988. (S 9. 18) Portanto, fiz o concurso e vim e cá 

estou! (S 9. 19) 

Fiz todo o percurso na escola … fiz o que havia para fazer… a especialização trazia, fiz 

o concurso para enfermeiro assistente, ainda na altura, fiz o Curso de Pedagogia 

Aplicada ao Ensino de Enfermagem, fiz o mestrado a seguir e já era Professor Adjunto, 

por ter o curso de pedagogia. (S 9. 20) Depois fiz provas públicas em 2000 para 

Professor Coordenador, fiz o doutoramento a seguir a ser coordenador, porque assim o 

desenvolvimento se foi…(S 9. 21)  Nunca me arrependi de ter optado por esta área, por 

esta profissão. (S 9. 22) É por isto que digo isto, com a decisão de há pouco de em 2003 

ter escrito aquilo (ainda bem que me lembrou…realmente já não me lembrava muito 

bem… [risos]…, mas a opção também teve a ver com isto, quer dizer…a opção de 

2010/2011, porque se analisarmos profundamente… não o vamos fazer porque também 

não é âmbito da entrevista e também não estaria em muito boas condições para o fazer, 

mas a decisão não foi fácil como se há-de compreender, mas teve muito a ver com isto. 

(A 9. 3) Teve muito a ver com o acreditar, como eu costumo dizer aos alunos do 

primeiro ano, sou habitualmente dos primeiros professores que começa com aulas com 

eles, dizer que a Enfermagem se quiser pode ser a disciplina e a profissão que no século 

XXI melhor lide com a complexidade da saúde relacionada com o ser humano, como é 

óbvio. (A 9. 4) Portanto este é o meu…em traços muito largos…depois se a Amélia 

quiser eu explícito mais algum aspecto, terei todo o gosto. 

 

(S 10) 

Pauta o seu percurso profissional com a formação. A formação surge associada a 

marcos da memória colectiva da enfermagem ou surge por outras necessidades 

próprias? 

A formação, digamos mais formal, aquela que atribui o diploma ou grau, surge 

claramente, claramente relacionada com marcos. (S 10. 1) Não tenho dúvidas nenhumas 
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em afirmar isto! Mas a formação, enquanto hoje se define como aprendizagem ao longo 

da vida, sempre esteve presente, isso eu também não tenho dúvidas. (S 10. 2) 

Duas ou três ilustrações desta lógica. Na década de oitenta… eu considero que a década 

de oitenta, pelo menos a primeira metade e até … e ainda entrando na segunda metade 

da década de oitenta, foi uma época que eu considero cinzenta para o ensino de 

enfermagem. (S 10. 3) Havia uma grande escassez de professores, as pessoas não 

queriam porque o ensino não evoluía para a integração do sistema educativo nacional e 

isso preocupava as pessoas, como é óbvio, mas foi nessa década que eu entrei. (S 10. 4) 

Aliás, eu entrei na escola depois do concurso […] se eu tivesse ficado no hospital, eu 

teria feito concurso para enfermeiro graduado. (S 10. 5) A diferença de vencimento à 

altura entre… porque entretanto como o ensino de enfermagem é integrado no sistema 

educativo nacional, há uma equiparação na fase de transição das pessoas que tinham 

especialização… serem equiparados até chegarem a Professores Adjuntos, a 

enfermeiros directores, e os que não tinham especialização serem equiparados a 

enfermeiros graduados do nível 6, o que significa que na escola durante mais de um ano 

eu tinha uma diferença à altura de cerca de quarenta contos para pessoas da minha idade 

que tinham entrado comigo, mas que não tinham a especialização. (S 10. 6) Eu tinha 

sido equiparado a enfermeiro director de nível 1 e as pessoas tinham sido equiparadas a 

enfermeiro graduado de nível 6. Nem isso me demoveu! Quis ficar cá porque achei que 

era… bom! (S 10. 7) Esto é… penso que um marco em termos de …o outro marco tem 

a ver… penso que com a pedagogia. (A 10. 1) Eu fiz o curso de pedagogia aplicado ao 

ensino de enfermagem em 1993, numa época áurea em que o mestrado em Enfermagem 

tinha começado tanto na Universidade Católica, como no ICBAS. (S 10. 8) 

 

(S 11) 

Em 1991, em Lisboa.  

Em 1991, em Lisboa, e em 1992, no Porto. (S 11. 1) Mas eu optei por fazer o Curso de 

Pedagogia Aplicada, por uma razão muito simples, porque eu queria tornar-me melhor 

professor. (S 11. 2) Tinha, uma das pessoas que daqui a pouco irei falar, referir como 

referência, embora já não esteja no activo, sempre foi uma referência e ainda hoje é. (S 

11. 3) Sempre foi uma referência para mim e aquilo que ela demonstrava saber, essa 

pessoa, por ter feito um formatação idêntica, levava-me a mim a considerar que … esse 

foi um marco. (S 11. 4) Portanto, eu fiz o curso de pedagogia aplicada antes de fazer o 

mestrado e depois quis fazer mestrado, o doutoramento já não foi por opção, mas o 
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mestrado eu quis fazer fora da enfermagem. (S 11. 5) Exactamente para procurar colher 

no exterior da profissão e da disciplina um olhar… que olhares tinham, e aí pensei que a 

sociologia era o melhor e portanto foi pela sociologia que optei. (S 11. 6) 

O doutoramento fi-lo em sociologia, porque foi na sequência do mestrado e ainda não 

havia em enfermagem na altura em que eu comecei. (S 11. 7) 

 

(S 12) 

O curso de mestrado é em que ano? 

É defendido em Junho de 1999. (S 12. 1) Um tipo de mestrado que ainda durava em 

média três anos porque tinha um ano e meio curricular. (S 12. 2) Um semestre 

propedêutico, mas como eu não frequentei o propedêutico, porque como era em 

sociologia… tinha para não sociólogos o primeiro semestre e depois como desistiram 

algumas pessoas abriram novamente as inscrições. (S 12. 3) Eu tinha lá uma colega que 

tinha entrado e feito o propedêutico e candidataram-se 12 pessoas para duas vagas e eu 

entrei no mestrado da faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova 

de Lisboa. (S 12. 4) O doutoramento depois foi em Sociologia da Educação e foi em 

sequência. (S 12. 5) Comecei com um projecto, portanto, não fiz formação avançada, na 

altura já havia a lógica dos seminários da formação avançada, mas eu não fiz. (S 12. 6) 

Fui dispensado, pela lógica de ter feito lá o mestrado, e apresentei projecto em Janeiro 

ou Fevereiro de 2001 e entreguei a tese em Julho de 2004, tendo defendido em Março 

de 2005. (S 12.7) Foi um processo longo, não porque… pelas razões que têm a ver com 

as universidades. (S 12. 8) 

 

(S 13) 

Claro! 

Gostava só de referir um marco que foi o ter feito em 2008, depois de ocupar o cargo de 

dirigente há pelo menos 8 anos, ter feito dois cursos de alta direcção onde, de facto, 

foram para mim uma forma de concretizar esta questão que eu há pouco referia da 

aprendizagem ao longo da vida. (S 13. 1) Não fui lá aprender como é que se geria, mas 

fui sobretudo utilizar aquele espaço que chamava muitas vezes de laboratório, e alguns 

professores não gostavam muito, para testar lá, pelos trabalhos, pelas discussões, aquilo 

que fazia aqui. (S 13. 2) (R 13.1).E, portanto, eu sempre tive uma orientação… “Eu sou 

muito preguiçoso, para ler e para estudar…eu não sou capaz de me sentar: agora vou 

estudar…” , não sou capaz! (S 13. 3)  Eu tenho que, primeiro, pensar nas coisas que 

estão à minha volta e depois tenho que ir ver se procuro, se aquilo tem alguma 
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explicação nalgum sítio. (S 13. 4) É sempre uma via muito indutiva. (A 13. 1) O curso 

tanto o CAGEP [CURSO AVANÇADO EM GESTÃO PÚBLICA] como o FORGEP [PROGRAMA DE 

FORMAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA] foram muito feitos nesse sentido, portanto, eu não tive 

dificuldade nenhuma. (S 13. 5) Foi um ano, três dias por semana pós-laboral em Lisboa, 

deslocava-me nesses três dias. (S 13. 6) Mas fiz porque foi como laboratório. (A 13. 2) 

Eu não fui buscar ao curso… claro que fui buscar lá muita coisa, mas a questão não era 

o que é que na teoria eu posso aplicar ali, mas o inverso, o que é que, no que eu faço 

todos os dias, e os meus colaboradores fazem, como é que eu posso ler isto à luz de 

disciplinas como economia, marketing, gestão financeira, comportamento e 

desenvolvimento organizacional, métodos quantitativos, sistemas de informação, sei lá, 

uma panóplia … em termos, ou pela pergunta que fez, ilustra a minha preocupação que 

não é… claro que ter aqueles diplomas é importante, porque ter aqueles diplomas é 

importante, mas o mais importante para mim foi o poder testar e dar a consolidação de 

ter mais aquela convicção. (A 13. 3) Pronto, o que estou a fazer, o que estamos a fazer 

faz sentido, aqui é preciso mudar, ali… é potenciar, ali … e essa é uma questão 

importante, penso eu. (A 13. 4) 

 

(S 14) 

Se eu lhe perguntar o que é que, na acção docente, e considerando acção docente 

não só a componente lectiva, o que é que mudou neste friso cronológico em traços 

gerais? 

Eu… se me permite, vou colocar um olhar um “pouco de fora”. (S 14. 1) Eu gostaria 

que tivesse mudado mais nas práticas. (S 14. 2) Em todos os domínios da educação em 

enfermagem. (S 14. 3) Gostaria que tivesse mudado mais. (S 14. 4) Costumo, dizer isto 

desta forma, eu considero que a década de 90 foi uma década de ouro para a 

enfermagem. (S 14. 5) Eu penso que a década de 90 se concretizou, porque o ensino, 

chamemos-lhe assim, porque até à década de 90, nós falávamos mais em ensino de 

enfermagem do que… portanto, devemos ser rigorosos. (A 14. 1) O ensino como que 

alavancou a prática, criando até com isso as dicotomias e todos os dissensos que nós 

sabemos que criou, mas foi o ensino. (A 14. 2) Eu penso que, a partir da década de 90, 

no início do século XXI, nós e muitos professores, acho eu, ainda não perceberam isso. 

(S 14. 6) O que move a enfermagem deixou de ser a educação em enfermagem para 

passar a ser a profissão, a acção. (A 14. 3) A acção no sentido daquilo que é, como eu 

costumo dizer de forma muito simples, o que é para mim cuidar em enfermagem, que é 
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“recriar em cada situação singular o conhecimento que o enfermeiro tem”. Para mim, 

cuidar em enfermagem ou cuidado de enfermagem é isto! (A 14. 4) E é isto que eu 

penso que falta concretizar, claro que não vai ser… (S 14. 7) Eu gostaria de ter visto isto 

já mais transformado. (S 14. 8) Eu não direi mudado, digo transformado. (S 14. 9) Aqui 

o transformado no sentido de que é preciso não rompermos, é preciso 

transitar…continuidade. (A 14. 5) 

Portanto, uma das minhas preocupações é a de que gostaria de ter verificado subjectiva 

ou objectivamente mais transformação. (S 14. 10) 

Não sei se fui claro? Posso objectivar mais algum aspecto. (S 14. 11) 

 

(S 15) 

Foi, mas clarifique um pouco mais. 

Por exemplo, eu considero que o nível… se eu me reportar, por exemplo, a uma década 

que eu considero de preparação para a década de ouro, que foi o final da década de 60 e 

70, com a Escola de Ensino e Administração em Enfermagem, em que a investigação 

começou… mas não era a investigação que tinha visibilidade, o que tinha mais 

visibilidade era a sistematização dos saberes dos enfermeiros, fosse pela via das 

estratégias que eram utilizadas, como por exemplo, a realização de conferências em 

conjunto dos alunos quando terminavam o curso… isso teve uma importância muito 

grande na minha perspectiva. (S 15. 1) Teve uma importância muito grande porquê? 

Porque havia uma preocupação imensa de preparar as pessoas, os recursos, lá está, as 

pessoas intelectualmente, conceptualmente, no sentido de aquilo que era a necessidade 

de todos aprendermos a conceptualizarmos os cuidados, a acção, digo antes assim… 

conceptualizar a acção, profissionalizar a acção de enfermagem. (A 15. 1) 

Eu considero que a evolução que a sociedade teve… nós não conseguiu fazer a 

transformação que era necessário fazer. (R 15. 1) Um exemplo claro: um dos principais 

problemas que eu tenho como professor é controlar, no bom sentido, eu diria ajudar os 

alunos a controlar (os estudantes do 1.º ciclo), a controlar a tendência de reproduzirem 

de ano para ano aquilo que eles designam por sebentas dos padrinhos. (S 15. 2) Que não 

são mais do que a colecção das sessões lectivas dos professores. (S 15. 3) Isto, por 

exemplo, preocupa-me, porque nós temos duas aberturas por ano, uma em Outubro e 

outra em Março, e existem professores, que eu sei, que se a evolução do conhecimento 

sobre determinada matéria e isso só se consegue se se procurar essa evolução, ocorreu 

entre o início do curso e do outro, e falamos de Setembro e de Março, aquilo é 
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actualizado, mas muitos professores, nós sabemos que não o fazem. (S 15.4) Eu ainda 

ontem estive a dar uma aula ao primeiro ano, estão cá desde Março, sobre sistemas de 

informação em Enfermagem. (S 15. 5) Aula e tema que eu não dava há muitos anos, foi 

durante muitos anos meu, mas agora como reassumi uma maior quantidade de aulas, fui 

dar aquela aula e disse-lhes no início que estava um bocadinho nervoso, portanto, eles 

tinham que ter alguma atenção porque o professor tinha um conteúdo “re-novo”, até 

falei assim… (S 15. 6) Foi muito interessante por isto, porque reproduzi-me eu próprio 

há uns anos atrás, quando os sistemas de informação… e estamos a falar do final da 

década de 90, início do ano 2000, quando a classificação internacional começou a ser 

introduzida… e foi muito interessante procurar identificar e, na aula, dou por mim a 

refazer a fazer um rewind de como é que eu há uns anos atrás exactamente nessa época 

abordava aquela temática e como é que eu a abordei ontem. (S 15. 7) 

Portanto, nós temos um recurso hoje em dia, pelas novas tecnologias, que estamos a 

utilizar ainda muito pouco. (S 15. 8)Que pode ser altamente transformadora, até porque 

estamos a lidar com os estudantes de 1.º ciclo. (S 15. 9)Nós temos esse problema, as 

pessoas desta geração têm um problema, porque lidam com as pessoas com a mesma 

idade ou idade superior que pertencem a uma geração de aprendizagem, lidam com a 

geração “sanduíche”, e lidam com a nova, que quer a resposta, a chamada geração da 

“tecla” … (S 15. 10) 

 

(S 16) 

Da resposta rápida, imediata. 

Carregar na tecla e aparecer… (S 16. 1) Isto é um desafio. Eu penso que o ensino de 

enfermagem tem que se agarrar a este desafio. (S 16. 2) Sob pena da identidade dos 

próprios professores poder estar de certa forma em risco. (S 16. 3) Isto é, podemos 

chegar ao cúmulo de não ser preciso ser enfermeiro para ensinar enfermagem, que seria 

a coisa pior que na minha perspectiva poderia acontecer ao ensino e à educação de 

enfermagem [risos]. (SA16. 1) 

 

(S 17) 

Que risco! Que risco! 

Corrija-me se eu estiver a fazer um mau juízo, mas neste friso que apresentou tão 

bem, fazendo pontes com marcos históricos da educação em Enfermagem das 

políticas da educação, há aqui uma preocupação constante com a formação, mas 

há aqui também, pareceu-me, haver sempre pontes com outras áreas do saber, 



 13 

com outros grupos profissionais. Estes mecanismos que encontra são mecanismos 

importantes na adaptação à mudança? 

Sem dúvida, sem dúvida! (S 17. 1) Eu penso que isso terá começado a ocorrer, essa 

minha preocupação, e preocupação minha em termos individuais e procurando 

influenciar quem à minha volta se situa, por uma questão muito simples. (S 17. 2) Eu 

penso que cedo, não sei dizer quando, mas tenho esta noção, de que mais ou menos 

cedo percebi uma coisa: o conhecimento em enfermagem não podia ser assente em duas 

dimensões (que aqui só chamo dimensões para falar delas porque não as considero 

dimensões), não podia estar assente (se eu utilizasse a linguagem sociológica em duas 

coisas). (S 17. 3) Mas aqui a coisa no sentido concreto do termo. (A 17. 1) Uma delas 

que é esperarmos que o conhecimento em enfermagem surja espontaneamente numa 

perspectiva monodisciplinar. (S 17. 3) Não podemos pensar isso. (S 17. 4) E a outra 

questão, para mim muito importante, é não podemos querer desenvolver a disciplina de 

enfermagem e o conhecimento em enfermagem a partir de rascunhos, aquilo que eu 

designo por rascunhos teóricos ou rascunhos metodológicos. (S 17. 5) Isto é, defender 

determinadas concepções teóricas para a enfermagem sem as identificar ou referenciar à 

sua origem, à área do conhecimento à qual efectivamente pertencem. (S 17. 6) 

Porque se nós tivéssemos este cuidado, rapidamente perceberíamos que o conhecimento 

não tem nem geração espontânea, em nenhuma área do conhecimento, nem é aceite 

como útil pela sociedade se partir de pressupostos baseados em rascunhos. Sejam eles 

teóricos ou metodológicos. (A 17. 2) Daí que desde cedo procurei perceber se eu penso 

que é importante valorizar as pessoas não apenas no discurso, mas também na acção, e 

se os teóricos de enfermagem… aqueles com quem eu comecei a contactar foi com 

Wanda Horta e com Gorge Castledine. (S 17. 7) 

Houve desde muito cedo uma preocupação, e nem foi com Virgínia Henderson…  

Virgínia Henderson descobri-a mais tarde, e muito menos com Florence Nightingale, a 

quem tenho andado a descobrir agora nos últimos tempos. (S 17. 8) 

Mas para mim era muito claro que aquelas pessoas que pensaram enfermagem ou 

colocaram questões à enfermagem, não o fizeram nem por geração espontânea, nem por 

rascunhos metodológicos nem teóricos, tiveram que se basear em alguma coisa. (R 17. 

1)  É por isso que eu penso que esta é uma questão muito importante. (A 17. 3)   

Não é por nós (na minha perspectiva) aprofundarmos conhecimento noutras áreas do 

conhecimento que deixamos de valorizar a área do conhecimento que escolhemos para 

ser aquela que queremos desenvolver. (S 17. 9) (A 17. 4) Até pelo contrário, porque 
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nestas coisas também nunca há um sentido único e na medida em que eu me afirmar 

(aqui digo eu enquanto colectivo dos enfermeiros que é como eu me identifico sempre), 

se eu me identificar como enfermeiro perante pares de outras áreas com quem sou capaz 

de discutir, de argumentar, contra-argumentar, essa também é uma forma não só de eu ir 

lá buscar inspiração, conhecimento, seja o que for para me desenvolver, mas também 

me dar a conhecer aquilo que, deste lado (digamos assim), já se pensa e já se 

desenvolve. (R 17. 2)   

Em síntese, a visão que eu gostava que um dia fosse transdisciplinar e que… eu penso 

que a enfermagem tem uma característica muito importante, é que nós, na formação, 

desde muito cedo, na formação e no ensino, desde a década de 50, quando os primeiros 

monitores começaram a ter alguma autonomia para preparar aulas, porque até 52 não 

tinham, desde muito cedo que a formação é em si a natureza do ensino de enfermagem. 

(S 17. 10) Se constituiu como pluridisciplinar. Pluri, depois evoluiu para o 

interdisciplinar, depois para o multi e a esperança é que se transforme no 

transdisciplinar, mas aí temos que ter uma disciplina segura. (S 17. 11) Que vai 

começando a ser reconhecida como segura, penso eu. (S 17. 12)   

 

(S 18) 

Claro que vai, claro que vai. 

O seu discurso é tão interessante que acabou por, de algum modo, antecipar a 

resposta à questão das expectativas para o ensino de enfermagem. De qualquer 

forma, que expectativa tem para o ensino de enfermagem? 

As minhas expectativas para o ensino situam-se… bem, eu sou um homem muito 

triangular, no pensamento… tenho um pensamento muito triangular. (S 18. 1) Os 

estudantes, de certa forma, brincam com a figura geométrica do triângulo, porque dizem 

que é o triângulo mágico, porque eu utilizo sempre o triângulo para fazer o raciocínio. 

(S 18. 2)   

As minhas expectativas para o ensino situam-se a nível individual, a nível, digamos, do 

contexto de mudança em que o ensino superior se insere e a nível daquelas que são as 

necessidades reais das pessoas nos mais diversos contextos. (S 18. 3) Começando por 

este último, a nível das necessidades reais da pessoas, eu penso que falta cumprir um 

desígnio da enfermagem já preconizado por Florence Nightingale, e cada vez mais se 

vai descobrindo, por outros pensadores anteriores a ela, mas de facto a referência 

científica reporta mais a ela, que é se nós não atendermos ao ambiente (ambiente aqui 
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no sentido do espaço, do modo de vida, dos hábitos, daquilo que hoje chamamos de 

estilo de vida não é?, daquilo que hoje chamamos dos determinantes sociais de saúde), 

se nós não atendermos a isto, nós nunca cumpriremos o verdadeiro desígnio da 

enfermagem, na minha perspectiva! (S 18. 4) O que significa que, na dimensão que tem 

a ver com as transições, as mudanças que estão a ocorrer no ensino superior, nós temos 

uma oportunidade única da enfermagem, penso eu. (S 18. 5) Uma oportunidade única 

que se liga exactamente com uma tentativa, relacionando o ensino superior com as 

mudanças que estão a ocorrer nos contextos, que é nós no ensino superior criarmos a 

oportunidade de nos afirmarmos perante aquilo que são as políticas públicas de saúde, 

mas no sentido da sua concretização. (S 18. 6) O que é que eu quero dizer com isto… eu 

tenho para mim que a reforma dos Cuidados de Saúde Primários criou uma 

oportunidade à Enfermagem, concretamente com as designadas Unidades de Cuidados 

na Comunidade… (A 18. 1)   

 

(S 19) 

Com o Coordenador que é um Enfermeiro… 

…que são uma oportunidade excelente! (S 19. 1) E como é bom sonhar! E eu gosto de 

sonhar, o meu triângulo… digamos que se desenha, mais ou menos, nestes três vértices. 

(S 19. 2) A atenção ao contexto, em primeiro lugar… Eu penso que nós nunca 

poderemos com segurança desenvolver e desenvolver aquilo que fazemos se não 

estivermos atentos, sobretudo nesta profissão e nesta disciplina onde as pessoas são o 

principal. (A 19. 1) As políticas do ensino superior para a enfermagem… a formação em 

enfermagem está ainda muito arreigada a um contexto que, por natureza, é o contexto 

onde melhor se descodifica uma dimensão da saúde do ser humano que é quando o ser 

humano está doente. Que é o hospital (risos). (S 19. 3) Os hospitais para mim são 

essencialmente locais de descodificação, citando o meu amigo, que não conheço, 

Anselmo Strauss. (S 19. 4) Os hospitais são essencialmente locais, ou devem ser 

considerados, como locais de descodificação da doença. (S 19. 5) Logo, eu penso que, 

em termos das políticas de organização e reorganização do Ensino de Enfermagem, eu 

penso que podemos estar muito atentos a isso, no sentido em que deveremos olhar 

muito para a comunidade, muito para o tal espaço, os tais estilos e procurar adequar de 

certa forma… (S 19. 6) E as instituições e os planos curriculares que consigam dar esta 

volta serão, com certeza, não tenho dúvidas, planos curriculares de futuro e instituições 

de futuro. A minha expectativa individual… (S 19. 7) 
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(S 20) 

A outra ponta do triângulo. 

A outra ponta do triângulo, e na base, é continuar como se estivesse a iniciar o meu 

percurso profissional. (S 20. 1) É assim que eu me sinto neste momento, como se 

estivesse a iniciar o meu percurso profissional, com alguma vantagem porque tenho 

alguns anos que posso eventualmente mobilizar, tentando controlar os defeitos e os 

vícios [risos], e procurando ajudar a que os outros, sobretudo, façam sobressair a virtude 

que todo o ser humano tem. (S 20. 2) (R 20. 1) É contribuir para isto… em todas as 

sedes! É contribuir para que se reflicta aquilo que é a verdadeira natureza da 

Enfermagem. (S 20. 3) E se for preciso ir a Scutari, vamos todos a Scutari, vamos todos 

a Scutari se for preciso, não é, precisam de ir só 28… [risos] … (S 20. 4) 

Se for preciso revisitar Scutari que o façamos! (S 20. 5) Na altura eram precisas camas, 

hoje penso que não são precisas camas, há camas a mais provavelmente. (S 20. 6)  

Quando se diz que se investem, e me convidam a visitar uma Unidade de Cuidados 

continuados de longa duração, em que se investiram muitos milhões e eu faço as 

contas… aceito o convite e fiz as contas e vi que aqueles milhões dariam para contratar 

uma pull de profissionais, uma equipa multi-profissional que, durante muitos anos, daria 

resposta às necessidades das pessoas nas casas das pessoas. (S 20. 6) Portanto, fez-se 

mais uma quantidade de betão que …É, portanto, neste triângulo que eu perspectivo a 

questão da Enfermagem. São as minhas expectativas. E estou cheio de coragem! (S 20. 

7) 

(S 21) 

Muito bem, muito bem! 

Questionava-o agora em relação aos docentes de enfermagem que, no país, são 

para si referência? 

Eu vou usar um pouco a dimensão geracional. Eu devo dizer que sou muito selectivo, 

talvez por ter uma dimensão etnográfica muito … as minhas áreas do conhecimento… 

 

(S 22) 

A sociologia… 

E não só. E de procurar compreender a realidade o mais possível… obrigam-me/levam-

me a procurar controlar-me. Era bom que eu conseguisse sempre, mas não é possível. 

Digamos que há um grupo de pessoas que, para mim, são referência por características 

diferentes.  
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Uma das pessoas que para mim é referência como docente, embora não tenha sido 

minha professora, porque essa característica eu gostava de distinguir… 

Há aqui um conjunto de pessoas que não foram meus professores, mas que são 

referência como professores no ensino. Porque do contacto com o que produziram, o 

que ficará para a história indelevelmente marcado, que foi produto deles… não posso 

deixar de os referir. Irei referenciar três pessoas, vivas. Uma delas com a saúde muito 

periclitante, e porque outras pessoas haveriam, mas já cá não estão.  

A Sr.ª Enfermeira Mariana Diniz de Sousa que considero uma das pessoas que... Basta 

pensar nisto: em 1962/63, teve a visão de fazer um diagnóstico de situação a nível do 

país e identificar escolas que tinham um rácio de cento e quarenta alunos por um 

professor. Um Professor para cento e quarenta alunos. E fez o diagnóstico de situação 

relativamente ao ensino. E foi daí que adveio a visita de uma enfermeira também 

portuguesa, mas que na altura estava na OMS, e que aconselhou a que em Portugal  a 

rede de ensino tivesse de ser reformada e que deveria ser criado aquilo que na Europa 

acontecia que era a existência de um instituto superior de formação em Enfermagem. 

Pelo facto de não estarmos no Ministério da Educação à altura, foi criada a Escola de 

Ensino e Administração em 1967. Referência!  

Na mesma lógica pelo relato que me fez o Professor, embora ele goste que eu o trate por 

Enfermeiro, o Enfermeiro Romeu dos Santos Carmo. Por uma razão simples que eu 

aqui referenciaria, ele foi um dos primeiros monitores daqueles em  que os médicos que 

tinham a tutela do ensino de enfermagem… foi um dos primeiros que criou espaço para 

dar início àquilo que eu habitualmente designo como a conceptualização dos cuidados 

de enfermagem. Ele, ao ver determinadas figuras, determinados desenhos, de técnicas, 

de partes do corpo humano, que ele fazia na associação… ele próprio desenhava a tinta-

da-china da associação entre a anatomia e a fisiologia e aquilo que era importante os 

estudantes de enfermagem saberem à altura. Estamos a falar da década de 50/60, 

Professor Romeu Santos Carmo.  

A Professora Aurora Bessa, para não me situar só no sul e em Lisboa. A Professora 

Aurora Bessa que constituiu equipa com Marta Lima Basto, com Diniz de Sousa, com 

Maria Fernanda Resende na Escola de Ensino e Administração de Enfermagem e que 

foi a pessoa que operacionalizou a disciplina de investigação em Enfermagem em 

Portugal depois de ter feito mestrado na Escócia. A temática do mestrado dela foi no 

âmbito da climatologia. Portanto, ela foi fazer o mestrado e o desafio para o estudo de 

investigação foi no âmbito da Climatologia. Portanto, do estudo do clima. Ela quando 



 18 

me relata que teve tendência para desistir porque pensou, nos primeiros tempos, que 

aquilo não lhe servia para nada, depois descobriu que pensar a realidade, porque a 

investigação é sempre isto, olhar para a realidade e procurar percebê-la de outra forma, 

para ver se é possível mudar ou não, não é? … Valorizou! Aurora Bessa. 

Lurdes Asseiro. Lurdes Asseiro, por ter sido minha professora, por ter sido uma pessoa 

que, aos 23 anos, foi, na década de 70, abrir uma escola que dirigiu durante 3 anos, que 

foi a actual Escola de Saúde de Faro. Depois, veio para Santarém, mas esteve três anos 

em Faro. Por ser efectivamente uma referência para mim como professora que foi, 

durante os três anos de formação inicial, mas foi sobretudo professora e eu já como 

docente e ainda hoje é uma pessoa com quem eu …uma mulher com um sentido muito 

austero, nada dada a coisas muito abstractas e pouco pragmáticas. Um grande 

pragmatismo mas uma mulher que de facto penso que não terá tido a visibilidade 

suficiente merecida a nível da enfermagem no país, porque tomou a decisão de não 

progredir academicamente para o Doutoramento, mas dar a sua mais-valia à construção 

desta escola onde foi directora durante mais de duas décadas. Uma outra Professora, a 

Professora Marta Lima Basto. Eu posso citar sete? 

 

(S 23) 

Os que achar bem, enquanto referência para si, Professor. Eu é que trabalharei as 

6 pessoas mais citadas pelos meus entrevistados. 

A professora Marta Lima Basto, porque, para além de professora, que foi minha 

professora na especialização (pouco, porque era directora da escola) e o convite para 

ficar na escola terá vindo da sua parte, embora não seja por isso que a considero. Não é 

por isso que ela é minha referência, mas sobretudo porque foi minha professora e minha 

orientadora do trabalho de dissertação do curso de pedagogia e que aceitou que eu 

fizesse um estudo etnográfico em 1983, quando a academia considerava que os estudos 

qualitativos eram estudos que não tinham qualquer valor. Ela aceitou que eu fizesse um 

estudo etnográfico com observação participante em dois contextos para estudar a 

percepção dos docentes acerca de …. Se as metodologias de organização do trabalho, a 

identidade que os enfermeiros e que os outros profissionais colocavam no seu dia-a-dia, 

tinham influência nas orientações dos alunos. Então, estudei dois contextos, através da 

observação participante, e ela tinha…é algo que eu nunca deixarei de valorizar. Depois, 

porque desde muito cedo me puxou para a investigação. Depois porque me permitiu 

participar em workshops com Jean Watson, com Nancy Roper, isto numa altura em que 
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eu era um aprendiz… “Não de feiticeiro”, mas de professor… Era, com certeza, uma 

pessoa de referência e continua a ser.  

Por último, vou referir duas pessoas. Arminda Costa, que eu penso ser também uma 

referência a nível nacional. Minha professora naquele sentido em que muitas dúvidas na 

minha… no meu estatuto ainda júnior de orientador de teses, sobretudo de 

Doutoramento, as de mestrado já tenho mais alguma … é uma das pessoas, ou talvez a 

pessoa com quem eu mais partilho as dúvidas, com quem falo… até porque há uma 

grande proximidade de ver a Enfermagem e da valorização do paradigma da abordagem 

qualitativa para a compreensão efectiva daquilo que ainda é necessário compreender. 

Por último, mesmo, uma pessoa talvez menos conhecida, mas que …Maria dos Anjos 

Pereira Lopes que é professora na ESEL em Lisboa e que para mim, na especialização, 

foi talvez, em termos do que é na minha perspectiva ser professor, a melhor professora 

que eu tive até sempre! Desde sempre! E porquê? Porque ela tinha acabado o curso de 

especialização imediatamente antes do meu, eu tinha-a conhecido porque ela fez estágio 

na Pós-básica em Lisboa, e entretanto fica na escola. Na altura, fazia-se uma monografia 

de investigação que eu sempre fui muito dado a estas… Estou a falar em 87.  Eu fiz um 

estudo em que procurei observar se, junto de pessoas submetidas a pacemaker, se as 

pessoas mostravam alguma diferença às 6h, às 12h e às 24h nas respostas que davam à 

implementação/implantação do pacemaker… consoante tinham um determinado tipo de 

ensino que eu planeei e que um colega, que eu não sabia quem eram os doentes, 

aplicava, e os outros que eram sujeitos ao ensino habitual. 

 

(S 24) 

Sempre abordagens qualitativas… 

Esta tinha também… muito quantitativa porque foi quantificada com scores. Tinha 

estatística. O orientador foi o Enfermeiro Botelho até ir para o Departamento de 

Recursos Humanos e quem ficou com esta incumbência foi a Professora Pereira Lopes. 

Para mim, referência porquê? Porque fez comigo um contrato pedagógico, de confiança, 

dizendo-me: “Eu não sei ser professora, nunca fui, não sei. Tu tens que procurar ser um 

bom aluno para que eu não fique mal”… e fizemos uma parceria, professor/aluno e hoje 

somos muito amigos e é para mim uma professora de referência que, muitas vezes, de 

facto cito, porque me ensinou muito. Na altura, de facto, eu ainda não estava no ensino e 

ela foi talvez… eu penso que ela não sabe isto, mas ela foi talvez um dos meus modelos 

inspiradores da forma como eu tenho procurado ser docente. Confiar nos alunos e 
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procurar desenvolver… eu penso que nunca lhe disse isto… Digo muitas vezes a 

importância que ela teve para mim na altura, mas acho que nunca lhe disse o porquê. 

 

(S 25) 

Se calhar tem que lhe dizer… 

Se calhar tenho que lhe dizer! Porque será importante para ela. 

 

(S 26) 

O contrato e a confiança… 

O contrato e a confiança! 

Numa área que é uma área muito dura, de ponta, de tecnologia de ponta. Estamos a falar 

da década de 80 em que as unidades de cuidados intensivos começavam a proliferar. Eu 

fiz estágio em Santa Marta e em Santa Cruz, portanto, cardiologia, e a colega na altura, 

(quase colega), o contrato que fez foi: “Tu tens que ser muito bom aluno para que eu 

não fique mal no retrato!”, mais ou menos isto… foi muito interessante e hoje somos 

muito amigos. Portanto, serão estas sete pessoas. Provavelmente estou a ser injusto 

porque haverá outras, mas estas são as sete pessoas… 

 

(S 27) 

As primeiras que refere… 

Exactamente! Sem dúvida! 

(S 28) 

Professor […], agora pergunto-lhe se haverá alguma coisa que eu não lhe tenha 

perguntado, e que julgue importante referir ainda? 

Eu penso que leva material, provavelmente até em termos de extensão porque eu tenho 

alguma dificuldade em ser sintético, dentro dos objectivos que partilhou comigo no 

início. Penso que eu não sinto necessidade. (S 28. 1) 

Se eu tivesse que fazer uma síntese em termos de vincar as grandes questões… para 

mim é considerar que nós estamos…Muitos dizem que estamos numa encruzilhada, não 

considero nada disso! (S 28. 2) Acho que estamos no rumo certo, é preciso é apanhar o 

veículo certo na velocidade certa! (S 28. 3) 


