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Nome: Garroa 

Idade: 52 

Exerce o cargo desde: 1980 

Categoria profissional: Professora Coordenadora 

Formação académica: Doutoranda em  

Exercício Profissional: 31 

 

Garroa 

Estou é apreensiva em relação ao futuro, como lhe disse… para 

onde é que vamos caminhar, mas uma coisa é estar apreensiva e 

outra coisa é estar em pânico… [risos] 

 

 

(S 1) 

Perguntava-lhe há quanto tempo exerce a profissão de Enfermagem? 

A Profissão de Enfermagem há 32 anos, acabei em 78. (S 1. 1) No ensino, estou há 30, 

faz agora em Dezembro, 31. (S 1. 2) Vim para a escola em 1980. (S 1. 3) Estamos em 

2011, em Janeiro deste ano faz 31. É uma vida! (S 1. 4) [risos] 

 

(S 2) 

Não se pergunta a uma senhora, mas eu devo perguntar-lhe que idade tem? 

Pergunta, pergunta, 52 anos. (S 2. 1) 

 

(S 3) 

O que a motivou a vir para esta profissão? 

Houve três factores importantes que pesaram para a minha decisão: a primeira foi 

porque eu queria ir para um curso na área da Saúde e pensei, ou medicina, ou biologia… 

(S 3. 1) E que fosse esse o meu percurso, mas entretanto no antigo 6.º e 7.º Anos, por 

isso décimo e décimo primeiros anos… (S 3. 2) Eu fiz o nono ano em Campo Maior, 

depois no décimo e décimo primeiro, fui para Lisboa para o D. Filipa de Lencastre e 
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acho que foram dois anos um bocado traumatizantes para mim. (S 3. 3) Isto porquê? Eu 

vinha de uma vila… (S 3. 4) 

 

(S 4) 

Campo Maior. 

Campo Maior que tinha um ambiente familiar, depois fui cair… (S 4. 1) Bom, fiz boas 

amizades depois, mas no liceu, com milhares de alunos… (S 4. 2) Embora 

familiarmente tivesse apoio, pois estava em casa da minha avó, mas isso abanou um 

pouco comigo… (S 4. 3) Bem, e isto para lhe dizer porque é que depois apareceu a 

enfermagem também. Eu que até ali tinha sido uma aluna excelente, no 10.º e no 11.º 

ano houve algumas notas que eu consegui manter, mas houve outras que vieram por aí 

abaixo… (S 4. 4) Resultado, esses dois anos em Lisboa …acabei por deixar (acho que 

foi) Matemática por fazer. (S 4. 5) Depois, pôs-se a hipótese: ou acabar a Matemática 

em Lisboa ou ver aqui na zona que cursos haveria na área da Saúde. (S 4. 6) O meu pai 

também pós a hipótese do magistério primário. (S 4. 7) (R 4. 1) Eu lembro-me disso, 

mas eu magistério primário… (risos) Não queria, mas por fim vim para a docência. (S 

4. 8)   

Comecei a ver e agradou-me a Enfermagem. (S 4. 9) Isto porque não tinha ainda 

concluído o 11.º ano… faltava-me essa disciplina. (S 4. 10) Os requisitos para entrar na 

escola de enfermagem ainda era o nono. (S 4. 11) Embora nesse ano a maior parte dos 

alunos já tinham o 11.º ou 11.º incompletos, porque foi quando começou a aparecer os 

numerus clausus nas universidades. Ingressei em Enfermagem e gostei. (S 4. 12) (R 4. 

2) Entretanto acabei à noite o 11º ano. (S 4. 13) O meu curso estava estruturado e no 3º 

ano nós tínhamos um estágio de pedagogia e de administração, e eu fui cá para uma 

escola primária fazer o curso de pedagogia e também com meninos do 3º ano. (S 4. 14)  

E gostei imenso, e gostei imenso. (S 4. 15) (R 4. 3) E parece que isso também me 

influenciou porque, além de ter gostado muito, eu acho que produzi materiais 

pedagógicos. (A 4. 1) Mesmo a professora, pronto, achou, que com o tempo que nós 

tínhamos, que os materiais se adequavam e que eram sobretudo muito pertinentes para 

aquele escalão, para aquele escalão etário. (S 4. 16) E uma vez em conversa até me 

disse: “Então... Então mas há-de pensar…”. Ah, e a facilidade que eu tinha, pronto, de 

interagir com os miúdos e aquela aproximação correu… maravilha. (S 4. 17) Pronto, 

entretanto acabei o curso e fui trabalhar para os cuidados intensivos. (S 4. 18) 

Acabámos o curso em 78 e …eu tive de 1 de Agosto de 78 a (ora, o Gonçalo nasceu em 



 3 

Setembro) a Setembro de 80, por isso um ano e meio, dois anos, aproximadamente a 

trabalhar aqui nos cuidados intensivos. (S 4. 19) 

 

(S 5) 

Aqui neste hospital?  

Aqui, aqui no hospital, nos cuidados intensivos. (S 5. 1) Também foi uma experiência 

gratificante, não é? Gratificante, porque somos quatro recém-formados para ali. (S 5. 2) 

(A 5. 1) Era uma unidade de cuidados intensivos polivalente, sem médico permanente, 

tinha uma enfermeira chefe que tinha vindo de Lisboa, da parte da cardiologia, e do 

intensivismo, foi… (S 5. 3) Era espectacular para nós e que nos ajudou imenso e que 

quando era preciso nós… e foi preciso muitas vezes. (S 5. 4) Nós, como recém-

formados, mais a outra equipa, também já fazia parte da equipa que foi abrir a unidade, 

estávamos em conjunto com ela, com os médicos que tínhamos ali (o núcleo duro), 

embora não houvesse médico permanente, mas tínhamos ali cardiologista, o 

anestesista… e o cardiologista ao mesmo tempo era pneumo, era [risos] e.. de forma que 

tivemos ali um núcleo duro e foi depois… (S 5. 5) Entretanto, ah, depois casei, 

engravidei e nasceu o meu primeiro filho, o Gonçalo, que nasceu há 30 anos, faz agora 

em Setembro 31 anos, e que foi um dos motivos, também, que me levou a vir para a 

escola. (S 5. 6)  Foi, porquê? Os turnos da manhã e da tarde, tudo bem. (S 5. 7) As 

noites às vezes custavam muito a fazer. (S 5. 8) [Risos] E eu o que é que pensei? Ah, e 

entretanto, pronto, e entretanto também nunca perdi o contacto com a escola. (S 5. 9)   

 

(S 6) 

Com a escola. Até porque...  

Pela proximidade, não é? E também pela proximidade. (S 6. 1) E porque como nós 

estávamos a trabalhar nos cuidados intensivos também havia... (R 6. 1) Era um plano de 

cursos já novo, que havia a 5ª área de aprendizagem, que era no fim e que os alunos 

tinham também que passar por cuidados intensivos, pronto, e houve dois ou três alunos 

que… (S 6. 2) (R 6. 2) 

 

(S 7) 

Que iam passando lá pelo serviço?   

É isso. Passaram. É isso. Passaram ali pelo serviço, cá está. (S 7. 1) E depois se era 

preciso ou quando fazíamos a avaliação deles, ou… pronto, ou quando era preciso outra 
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situação e até porque eu conhecia bem os meus colegas, os colegas da escola, de forma 

que nunca, nunca nos afastámos. (S 7. 2) (R 7. 1) Até que, quando eu estava grávida, 

pronto, e no final da gravidez, uma colega de escola disse: “Graça, tu não queres ir 

para a escola?” Ah… [risos] eu disse: “É uma hipótese, é uma hipótese”. (S 7. 3) 

Pronto, e assim aconteceu, no espaço de 3 meses, as coisas desenrolaram-se. (S 7. 4) 

Porque o Gonçalo nasceu em Setembro e eu tive os 3 meses (que naquela altura era 3 

meses a licença de parto) e depois em Dezembro apresentei-me aqui, vim requisitada. (S 

7. 5)   

 

(S 8) 

Portanto, ainda veio em 80.  

Ainda vim em 80, em Dezembro de 80, em Dezembro de 80. (S 8. 1) Por isso, é que eu 

estou há 30 anos e vou fazer 31, é isso. (S 8. 2)  E foi por isso, essencialmente. Foram 

os 3 motivos? (S 8. 3) [risos]    

 

(S 9) 

Acha que há atributos para se ser professora?  

Acho, acho. (S 9. 1) 

 

(S 10) 

E quais são para si?  

Para mim, para mim, atributos que eu considero ser fundamentais: bom senso, assertivo, 

autêntico, verdadeiro (e às vezes faz diferença) … verdadeiro, acho que… amigo, 

conselheiro, facilitador… (S 10. 1) Eu acho que acima de tudo, com o professor, os 

alunos devem sentir que têm em nós (e isso aconteceu, aconteceu felizmente comigo)… 

que nós somos para eles uma referência, em termos de investimento que nós fazemos 

pela nossa profissão, não descurando a nossa vida pessoal. (S 10. 2)  (A 10. 1) 

 

(S 11) 

Claro, claro.  

Não é? Também é importante. (S 11. 1) Mas acho que eles nos devem considerar como 

um modelo. (S 11. 2) E que muitas vezes isso não acontece…(S 11. 3)  Muitas vezes 

isso não acontece… E penso que, penso que certos… há certos atributos que deviam ser 

obrigatórios nos professores. (S 11. 4) Eu muitas vezes brinco com eles. E eles pedem 



 5 

isto, pedem aquilo, pedem o outro. O quê? Até onde vão? Até onde, onde é que eu vou? 

(R 11. 1) (S 11. 5) [risos] E eu, e eu digo: “Vocês não se esqueçam, vocês não se 

esqueçam que eu também já tive a vossa idade… e que eu vivi a vossa idade 

intensamente…” E até conto histórias aqui da… histórias aqui da escola, que nós 

estávamos internos, não é? A escola… (S 11. 6)   

 

(S 12) 

Esteve interna? 

Estive aqui interna, foi [risos]. (S 12. 1) 

Conheço estes espaços todos. “Mas olhem que há aqui uma coisa, e que é importante 

que vocês percebam, eu sempre fui muito vivaça, muito brincalhona, mas também fui 

sempre muito responsável”. (S 12. 2) (A 12. 1)E depois até lhes digo: “Não entendam 

que eu me estou a auto-elogiar, mas acabei o curso com média de 16. Eu não faltei a 

uma festa” [risos] … (S 12. 3) (R 12. 1) As dos Santos Populares aqui na zona… Não 

faltei a uma festa, quando era preciso alguma coisa em termos de voluntariado, eu ia. (S 

12. 4) 

 

(S 13) 

Lá estava a ….  

Então, eu pertencia aqui às comissões todas. (S 13. 1) Mas também era refilona [risos], 

como o que me ia na alma, eu dizia… às vezes dizíamos: Não concordamos com isto… 

(S 13. 2) E eu estava sempre em cabeça de lista. (S 13. 3) Umas vezes sossegavam-me, 

outras vezes reconheciam em mim alguma capacidade, não é? (S 13. 4) (R 13. 1) Eu 

digo isto muitas vezes [aos alunos] nas conversas que temos… (S 13. 5) (R 13. 2) 

Durante as aulas ou nos espaços perfeitamente informais: “Vocês não se esqueçam que 

eu já tive a vossa idade e vivia intensamente… e noutra altura”… e noutra altura. 

“Tudo o que vocês me estão a dizer que, ou a alegar que tiveram isto ou que têm a 

semana académica, ou que têm isto ou aquilo… eu já conheço essas histórias todas!” 

(S 13. 6) Por isso, aquilo que nós acordamos no início é se há algum motivo de força 

maior é para se cumprir! (S 13. 7) Digo-lhes sempre: “Nós damos até onde puxarem 

por nós!” Se nós formos pouco exigentes com os alunos, de alguma forma 

“benevolentes”, eu acho que eles se “abandalham”. (S 13. 8) (A 13. 1) Se nós formos 

exigentes com eles, mas que eles percebam em nós que nós também cumprimos, nós 
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também vamos cumprindo, eu acho que fazemos deles umas excelentes pessoas. Acho 

eu! Acho eu! (S 13. 9) 

Acho que a proximidade também é muito importante. (A 13. 2) A minha forma de 

relacionamento com os alunos é muito próxima, muito próxima! (R 13. 3) 

Eu acho que às vezes não sou a professora, professora na verdadeira acepção da palavra. 

(R 13. 4) Acho que sou uma professora próxima e acho que eles sentem isso. (R 13. 4) 

 

(S 14) 

É uma Professora próxima! São aspectos que noutros contextos não sobressaem 

tanto, ainda que seja muito apanágio da nossa profissão? 

É e ainda agora eu estava a falar com uma aluna por causa de um estágio que está a 

fazer (de 4.º Ano), perguntei-lhe se haviam lá alunos de outras escolas e como é que ela 

se sentia. (S 14. 1) Ela disse que ao princípio parecia que se sentia menos preparada, 

mas com o decorrer do estágio sentiu-se bem. (S 14. 2) E sabe uma coisa? Nós já 

tínhamos aqui comentado entre todos, mas eu verifiquei isso. A forma como os docentes 

da escola se relacionam connosco é completamente diferente das outras duas escolas 

que estavam lá [no contexto de estágio]. (R 14. 1) Eles sentem isso. Penso que isso é 

benéfico e muito importante. (S 14. 3) (R 14. 2) 

 

(S 15) 

Se calhar, seria uma das coisas que nós devíamos manter? 

Também acho! 

 

(S 16) 

Em relação ao contexto, situando esta escola como uma Escola Superior de Saúde, 

porque foi criada a figura por decreto, integrada no Politécnico de Portalegre, do 

seu ponto de vista como caracteriza esta escola? Como a apresentava a alguém? 

Eu acho que a nossa escola, embora estando integrada no Politécnico e por isso numa 

perspectiva muito mais abrangente, eu acho que não perdeu ainda a sua identidade. (S 

16. 1) (A 16. 1) Porque esta relação de proximidade entre os alunos e os professores e a 

cultura organizacional em si, penso que se mantém. (S 16. 2) (A 16. 2) Pode ter mudado 

um bocadinho porque também mudou a direcção da escola. (S 16. 3) E quando eu digo 

o mudar um bocadinho não é para melhor ou pior é… pode estar um bocadinho 

diferente. (S 16. 4) Porque eu acho que as organizações são formadas por pessoas, mas 
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muitas vezes também tem a ver com quem está a dirigir, não é? (S 16. 5) (R 16. 1) (A 

16. 3)Se na verdade aposta mais na parte das relações e na parte do desenvolvimento da 

escola para determinado caminho, ou se acha que é mais importante outros aspectos. (S 

16. 6) Mas penso que de uma forma geral não perdeu a sua identidade. (S 16. 7) 

Inclusivamente, inclusivamente aqui há um ou dois anos atrás (eu agora não tenho bem 

a percepção porque saí do Conselho Directivo), embora sendo uma escola pequenina, 

nós éramos a nível do Instituto Politécnico uma referência. (A 16. 4) Uma referência! 

Eles achavam que da forma que nós estávamos organizados… (R 16. 2) Cá está, a 

cultura organizacional que tínhamos, os valores que incutíamos aos nossos alunos…(S 

16. 8)  

 

(S 17) 

Eram uma referência dentro do instituto. 

Dentro do Instituto! (S 17. 1) 

 

(S 18) 

A queda da Enfermagem na nomenclatura da escola que importância tem para si? 

Não, não tem influência nenhuma. (S 18. 1) Até achei desejável que houvesse outro 

curso. (S 18. 2) Se bem que só o ano passado. A escola foi convertida em escola de 

saúde há 5, 6 anos e só o ano passado é que nós conseguimos a aprovação de um curso 

novo, que é de Higiene Oral e estamos em parceria com a Faculdade de Medicina 

Dentária clínica. (S 18. 3) Penso que foi por isso, um dos factores que pesou muito para 

nos terem aprovado o curso. (S 18. 4) Por isso haver outros cursos na área da saúde que 

não enfermagem, eu penso que a mim pessoalmente não modificou nada e tenho o 

privilégio de pertencer à equipa de coordenação do Curso. (S 18. 5) (A 18. 1) Eu sou 

coordenadora das licenciaturas, portanto, também coordeno o curso de higiene oral. (S 

18. 6) Sou eu, um colega e um Higienista oral. (S 18. 7) (R 18. 1) Porque nós, neste 

momento, não temos higienistas orais, nem nenhum professor ainda, quer seja médico 

dentista, quer seja um biólogo que dá a parte da microbiologia e outras… e biologia 

celular e assim… não temos assim nenhum docente a tempo integral. (S 18. 8) Temos 

dois higienistas orais a 50%. (S 18. 9) O que quer dizer que tinha que existir alguém cá 

na escola que fizesse … que suportasse esta estrutura toda e fizesse a ponte. (S 18. 10) 

De forma que para mim, como eu estava a dizer, é gratificante, porque eu acabo por ter 
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as duas perspectivas, a parte de Enfermagem e a parte de Higiene oral. (S 18. 11) (R 18. 

2) Embora só com um ano. Estamos agora no final do primeiro ano lectivo. (S 18. 12) 

 

(S 19) 

Claro, claro! 

Entrou para a Escola em 1980. Quer agora fazer um rapell desde essa data até à 

actualidade? Como foi o seu percurso sócio profissional na docência? 

O meu percurso… Cheguei à escola e vou-me situar em Janeiro de 1981, porque foram 

férias lectivas em Dezembro quando eu vim. (S 19. 1) Eu entrei para a escola e comecei 

no primeiro ano. (S 19. 2) No primeiro ano. E, no primeiro ano, nós tínhamos a parte 

toda da higiene, era o primeiro e o segundo ano. (S 19. 3) No primeiro ano, primeiro e 

segundo semestre… (S 19. 4) 

 

(S 20) 

Pois, devia ser… 

Era primeira etapa ou segunda etapa, já não me lembro bem. (S 20. 1) Mas sei que eu 

entrei e estive dois anos no primeiro ano e os conteúdos que leccionava eram 

essencialmente a parte da higiene [risos]. (S 20. 2) Higiene individual… tudo… Depois, 

fiz uma experiência que também gostei muito que era a experiência Urbana ou Rural, 

dos tempos do LV, do livro verde, gostei muito! (S 20. 3) 

Estava então no 1.º Ano na experiência Urbano Rural. (S 20. 4) Depois de 

aproximadamente dois anos, integrei a equipa do 2.º ano. (S 20. 5) Era a parte toda da 

médico-cirúrgica, onde me mantive… anos a fio…(S 20. 6) 

Isto para lhe dizer que acho que foi muito importante eu ter começado pelo 1.º ano, 

porque comecei a perceber como o curso estava estruturado. (S 20. 7) Porque o meu, 

enquanto aluna, tinha sido diferente. (S 20. 8) De forma que fui acompanhando o 

desenvolvimento curricular do curso. (S 20. 9) Depois, no segundo ano, mantive-me 

muito tempo. (S 20. 10) Em 1985, fui fazer a especialidade de médico-cirúrgica. (S 20. 

11) Era para doentes de médio e alto risco. (S 20. 12) Inscrevi-me em regime de 

voluntariado. (S 20. 13) 

 

(S 21) 

Em regime de voluntariado? 
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Isto porquê? Porque os critérios que estavam estipulados na escola eram os de que 

íamos fazer a especialidade por antiguidade e havia uma colega nossa que tinha entrado 

uns meses antes de mim. (S 21. 1) (A 21. 1) E ela ficou com bolsa, mas era uma colega 

excepcional. (S 21. 2) Era como se fosse nossa mãe. (R 21. 1) Mãe, mas pela idade e 

pelo carinho com que nos tratava. Porque ela veio para a escola já com… (R 21. 2) Nós 

tínhamos vinte e poucos anos… (S 21. 3) Ela tinha filhos da nossa idade. (S 21. 4) Está 

a ver, ela tinha quarenta e tal ano… (S 21. 5) Isso facilitou, porque ela ia de segunda a 

sexta-feira para Lisboa e passava-nos os apontamentos todos, ou em cópias ou 

manuscrito. (S 21. 6) Nós tirávamos cópias cá na escola e durante a semana íamos 

estudando. (S 21. 7) Eu digo íamos estudando, porque o Vidinha fez igual. (R 21. 3) O 

Vidinha fez igual. O que quer dizer que… e de vez em quando íamos a Lisboa às tais 

orientações que haviam com os professores, convidados… (S 21. 8) 

Depois… Portanto, fiz a parte curricular assim. (S 21. 9) A parte dos estágios também 

não tivemos dispensa da escola para a ir fazer, mas como já tínhamos feito o primeiro 

ano todo, fiz o estágio ali [aponta o hospital na proximidade da escola], nos cuidados 

intensivos um, e depois numa urgência outro, e o meu seminário de opção era de 

cardiotorácica. (S 21. 10) Numas férias fui fazer para Santa Marta os dias que consegui, 

de cardiotorácica, e depois fizemos como candidatos, ou seja, fizemos exame. (S 21. 11) 

Foi lá o Enfermeiro Azevedo e Silva, foi lá, distribuiu-me o doente e disse-me: “ Cuida 

dele, faz os registos e faz tudo!”. (S 21. 12) Pronto, felizmente, quer como voluntariado, 

quer como a sua figura, não é? A sua figura de candidato, que era como havia também, 

ou de autoproposto, fiz a especialidade de médico-cirúrgica. (S 21. 13) Isto, penso que 

também foi muito benéfico nesse meu desenvolvimento quer pessoal, quer profissional. 

(S 21. 14) Mas há aqui um factor que eu acho que também é importante, e isso tem a ver 

com o que eu vou dizer sobretudo com aquilo que se preconiza e com a creditação de 

competências e tudo: eu só consegui fazer esta especialidade neste regime porque tinha 

estado dois anos e tal em cuidados intensivos e tinha estudado muitos anos disso. E 

porque… (S 21. 15) 

 

(S 22) 

Já tinha ali uma estrutura… 

Claro, claro. E porque a colega tinha sido excepcional, não é? (S 22. 1) (R 22. 1) É, 

porque ela dava-me todos os apontamentos, até alguma coisa que os professores diziam 

na aula, com o Resina Rodrigues e outros que eram figuras de relevo, diziam alguma 
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coisa na aula a título de exemplo. (S 22. 2) Elas, elas escreviam… E estudávamos e 

sabíamos, está a ver? E no exame saía isso e nós estudávamos e sabíamos. (S 22. 3) Por 

isso é que eu acho que gostei muito de fazer esta especialidade, acima de tudo foi 

importante. (S 22. 4) Depois continuei também na médico-cirúrgica, mas à medida que 

íamos progredindo em termos de tempo e na nossa categoria profissional, vá, entrámos 

como… assistente. (S 22. 5) Não, não era assim… Como é que se chamava? Era 

assistente, depois era enfermeiro professor, depois era… (S 22. 6)   

 

(S 23) 

Entrou já como assistente ou como monitora?  

Como monitora! (S 23. 1) Era auxiliar de monitora, depois monitora... (S 23. 2) [risos] 

E que fazíamos provas para tudo. (S 23. 3)   

 

(S 24) 

Entrou como enfermeira assistente e depois como monitora…  

Era está a ver… era assim, pois. (S 24. 1) Eu, eu subi os lugares todos. (S 24. 2) [risos] 

De todas as fases, de todas as reformas, tudo. (S 24. 3) Passei por tudo. (S 24. 4) Ah, 

mas à medida, à medida, pronto, que nós íamos, que eu ia ficando integrada na escola, 

não é? Pronto, e como os mais velhos, depois fiquei a ser também responsável, como é 

que aquilo se chamava? Umas vezes chamava-se etapa, outras vezes chamava-se fase, 

consoante o livro, consoante o plano de cursos que estava… que estava em vigor. (S 24. 

5) Mas, tudo dentro da área da médico-cirúrgica. (S 24. 6) Quando era o estágio de 

integração à vida profissional, tinha a parte dos cuidados de saúde primários e a parte 

depois hospitalar. (S 24. 7) Eu ficava responsável pela parte hospitalar pelos diferentes 

campos de estágio dos alunos… faziam a sua prática. (S 24. 8) Houve um ano que uma 

colega adoeceu, e eu tive que ficar com tudo, pronto. (S 24. 9) [risos] Também, também 

se fez bem. (S 24. 10) Depois foi em 88/89 que fui fazer a pedagogia, o curso de 

pedagogia aplicada ao ensino de enfermagem… 88/89… (S 24. 11) Entretanto, 

continuei sempre na médico-cirúrgica. (S 24. 12) Fui em termos da actividade 

profissional, fui responsável também, responsável… (S 24. 13) Presidente do conselho 

científico pedagógico (era como se denominava naquela altura), fiz parte de vários 

grupos, vários grupos… (S 24. 14) (R 24. 1) Todos os planos de curso que era preciso 

quando a escola tivera autonomia para os fazer. (S 24. 15) 
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(S 25) 

Participou em todos os grupos de trabalho? 

Participei em todos os grupos de trabalho! (S 25. 1) 

Pertenci depois mais tarde, depois de ter feito a pedagogia, tínhamos algumas 

disciplinas que eram comuns, nomeadamente alguma parte de investigação e tendências 

em Enfermagem, e os colegas acharam que, quando eu vim da pedagogia, que tinha 

grandes conhecimentos e competências para ficar responsável pela administração da 

escola. (S 25. 2) [risos] Isto para falar das mudanças e da forma como fui abraçando… 

(S 25. 3) Isso, mas também não tive grande preocupação porque com aquilo que tinha 

dado na especialidade, com aquilo que falava com os colegas de administração que 

havia muitos trabalhos que nós fazíamos em comum, naquela altura… (S 25. 3) (R 25. 

1) Também não, pronto, não… Penso que não me atrapalhei. (S 25. 4) Entretanto, 

passaram mais… quase 10 anos, não é? Pronto, de 90 até 2000. (S 25. 5) Começa-se, 

começa-se a dar toda a reestruturação e a nossa integração politécnica (no instituto 

superior politécnico) e foi quando eu fiquei no conselho directivo. (S 25. 6) Estive no 

conselho directivo de 2000 a 2010, em Janeiro de 2010. (S 25. 7) Os primeiros anos que 

tive no Conselho directivo, ainda tentei e penso que consegui… Penso que consegui… 

(S 25. 8) Assegurar duas unidades curriculares: uma que foi no curso de complemento 

de formação em enfermagem, no primeiro, penso eu que era a administração, e mais 

uma ou duas que tinha a ver também com a parte da médico-cirúrgica… e ou foi 

outra?… (S 25. 9) Ah, e o estágio também, e o estágio dos alunos. (S 25. 10) Quer da 

médico-cirúrgica… Mais em termos de planeamento e programação, não 

propriamente… Acompanhamos os alunos e do 4º ano, também do 4º ano. (S 25. 11)  

 

(S 26) 

Do complemento e do 4º ano.  

Do complemento e do 4º ano… (S 26. 1) Foi essencialmente aquilo que eu fiz. (S 26. 2)  

Mas depois como com a integração da escola no instituto já não era só as reuniões só 

que nós fazíamos internamente, não é? (S 26. 3) 

 

(S 27) 

Claro, claro!  

Integramos uma organização muito maior e então nós praticamente tínhamos que ir… 

não era tínhamos que ir… praticamente não, tínhamos que ir a todas as reuniões, se eu 
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não fosse, tinha que ir um dos vice-presidentes. (S 27. 1) (R 27. 1) Desde reuniões da 

comissão permanente do conselho, do conselho geral do instituto, que havia geralmente 

mensalmente ou de mês e meio a mês e meio. (S 27. 2) Depois toda a parte também 

relacionada com o apoio da acção social. (S 27. 3) Nós também estávamos no processo 

de integração, de forma que eu achei que eu estar a faltar… A coisa que a mim mais me 

custa é ter uma coisa marcada e dizer que não vou, não é? (S 27. 4) 

 

(S 28) 

Claro, claro!  

É mesmo só por um motivo de força maior. (S 28. 1) E achei que os alunos não deviam 

estar a ser prejudicados. (S 28. 2) (R 28. 1) Nem os alunos, nem os meus colegas, 

porque se não depois tinha que pedir a algum que fizesse aquilo por mim. (R 28. 2) E 

então depois quando estive o resto dos anos como Presidente do Conselho Directivo, 

achei por bem que, pronto, ficasse, me dedicasse inteiramente, ficasse a 100% no 

conselho directivo. (S 28. 3) O que é que eu posso referir mais dessa altura? E que 

experiência… Eu acho, acho que a minha postura durante estes anos todos que eu tive 

na escola foi sempre de grande entusiasmo, de grande paixão, mas também com… (S 

28. 4) Eu até acho que era muito, mas com alguma humildade [risos], porque 

essencialmente eu acho que as pessoas com quem trabalhei e… muitas vezes foram 

bruscos para mim. (S 28. 5) (R 28. 3) Sobretudo alguns colegas na área do meu grupo 

etário, não é? Com a competição, agora nota-se, mas naquela altura… pronto… Mas 

que… Eu voltava a fazer tudo como fiz… [comove-se] (S 28. 6) 

 

(S 29) 

Que interessante!  

É, voltava… (S 29. 1) 

Que interessante!  

Voltava… Com todos os sacrifícios e com isto, eu não me estou a lamentar, não é? (S 

29. 2)Claro, claro! 

Foram… (S 29. 3) 

É um “olhar para trás”.  

Foram alguns episódios menos agradáveis que possam ter existido, não é? (S 29. 4)E 

acho que uma ou duas vezes ainda houve algum atropelo, houve algum atropelo, mas 

que a verdade vem ao de cima e de alguma forma quer eu ter estado no conselho 
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directivo eleita, não é? (S 29. 5)Quer quando estive no conselho científico pedagógico, 

era como se denominava, eu tenho sempre dificuldade… (S 29. 6) 

 

(S 30) 

Científico pedagógico era antes.   

Era antes, era. (S 30. 1)Porque depois era científico pedagógico e depois já foi científico 

e agora é… agora é técnico científico. (S 30. 2)  

 

(S 31) 

Técnico científico. [risos]  

Está a ver? (S 31. 1) 

 

(S 32) 

Pois, isto vai sempre mudando.  

Tenho que utilizar a terminologia correcta. (S 32. 1) Penso que foi bom e que é...Foi um 

percurso gratificante… (S 32. 2) 

 

(S 33) 

Até agora. 

Até muito gratificante e a nível de instituto, não é? (S 33. 1) E se podemos falar em 

reconhecimento, não é? (S 33. 2) E daquilo que eu referi há pouco da minha 

proximidade com os alunos e com toda a comunidade académica porque eu movimento-

me em qualquer das escolas do instituto com o “à vontade” que me movimento aqui, 

está a ver? (S 33. 3) (R 33. 1) 

 

(S 34) 

Que giro! 

E eu neste momento, sou provedora do estudante a nível aqui do instituto desde o ano 

passado. (S 34. 1)   

 

(S 35) 

Do instituto? Portanto, de todas as escolas.  

De todas as escolas, de todas as escolas, não é?  E foi por proposta. (S 35. 1) (R 35. 1) 
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(S 36) 

Isso revela algum reconhecimento do instituto, não é?  

Pois, é isso que eu estou a dizer. (S 36. 1) (A 36. 1) 

Que interessante!  

Pela relação, que, se calhar, eu mantive com eles todos. (S 36. 2) (R 36. 2)   

Que engraçado!  

Porque isto foi proposto pelo conselho geral do instituto, os colegas, pronto. (S 36. 3) 

(R 36. 3)   

Isso é muito interessante! 

Os colegas que integram o conselho geral propuseram na reunião do conselho geral o 

meu nome. (S 36. 4) (R 36. 4)   

Os colegas de variadíssimas áreas.  

De variadíssimas. Que foi, alunos, professores… De todas as escolas! (S 36. 5)  (R 36. 

5)    

Ah, que giro! 

Alunos, professores e elementos externos. (S 36. 6) (R 36. 6)    

Isso é muito interessante!  

E elementos externos. (S 36. 7) (R 36. 7)    

 

(S 37) 

Isso é muito interessante! 

Neste percurso que a … está a apresentar (e muito bem), foca com grande 

mudança a entrada para o instituto. E aqueles acontecimentos para trás da 

memória colectiva de enfermagem como: a passagem para um bacharelato, depois 

a passagem para a licenciatura… Esses marcos não foram tão importantes como a 

integração no instituto? 

É assim, eu acho, eu acho que foi mais… Embora eu considere, embora eu considere 

que a passagem para o instituto tenha sido um marco importante, um marco importante, 

também, também o encarei de uma forma natural. (S 37. 1) Onde posso ter sentido 

algumas… mais alterações foi, porque deixámos de pensar… A nível só da escola, e 

como eu referi, há pouco, o pensamento tem que ser mais abrangente e pensar que não 

somos só nós, não é? (S 37. 2) (R 37. 1) 

 

(S 38) 
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Exactamente.  

Como nos devemos relacionar e a capacidade de negociação, que eu lembro-me disso, 

por exemplo, quando era para a aprovação dos cursos, não é? (S 38. 1) Nós todos os 

anos, e isto reportando-nos à, à entrada no instituto, todos os anos antes do próximo ano 

lectivo, nós tínhamos que apresentar os cursos. (S 38. 2) Quais os cursos que nós (nós, 

instituto) íamos enviar para a aprovação. E eu recordo-me que essas reuniões eram 

muito intensivas. (S 38. 3) (R 38. 1) 

 

(S 39) 

Pois, pois.  

Agora é que nos últimos anos tem havido uma orientação do ministério para que nós… 

Não podemos aumentar o número de cursos. (S 39. 1) Por exemplo, se tínhamos 13 

cursos a nível do instituto, só podíamos enviar 13 cursos. (S 39. 2) O que obrigava da 

nossa parte a uma negociação muito importante… (S 39. 3) Reportando-me 

concretamente à Enfermagem, para não nos desviarmos daquilo que estávamos a falar, 

tanto do curso de bacharelato para o curso de licenciatura, eu penso que encarei isto 

como uma evolução normal da profissão. (S 39. 4) Eu acho que não notei grandes 

mudanças. Em termos propriamente das características dos alunos, eu penso que 

propriamente… (S 39. 5) Em termos da minha postura como docente, noto que fui fazer 

a especialidade e a pedagogia na altura certa, e isto porquê? (S 39. 6) Porque sempre 

que eu precisei de dar o salto, os conteúdos e o desenvolvimento curricular que 

constituía cada um dos cursos deu-me suporte para que me sentisse bem. (S 39. 7) (A 

39. 1) Nunca vivi uma situação em que eu considerasse que não conseguisse dar o salto. 

(S 39. 8) Como tenho perante a vida, quer pessoal, quer profissional… Gosto de 

desafios e sou apologista, desde que as coisas me inspirem confiança, não é? Que nós 

devemos experimentar, com os pés assentes na terra. (S 39. 9) (A 39. 2) 

 

(S 40) 

Claro! 

Devemos experimentar. Acho que consegui sempre ir superando e ir-me adaptando… (S 

40. 1) (A 40. 1) A minha postura… Noto em termos da prática, se reportarmos agora a 

minha relação com os colegas dos contextos da prática, acho que também houve uma 

evolução em relação ao plano de curso e às relações que se estabeleciam… (S 40. 2) (R 

40. 1) 
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Quando eu ia acompanhar os alunos da médico-cirúrgica para o hospital, essencialmente 

local privilegiado dos nossos estágios… Ao princípio, nós, por exemplo, ficávamos com 

metade do serviço e os colegas ficavam com a outra metade, penso que se passava de 

igual forma em todas as escolas. (S 40. 3) Nós distribuíamos os alunos pelos doentes 

que estavam sob a nossa responsabilidade e era o docente da escola que era responsável 

por tudo. (S 40. 4) Não quer dizer que não pudesse perguntar uma coisa ao colega ou ao 

chefe do serviço, mas desde a higiene, administração de terapêutica, registos… tudo. (S 

40. 5)Aquilo era… Felizmente correu sempre tudo bem [risos]. (S 40. 6) Mas eu penso 

que até era o modelo que estava instituído nessa altura, mas… (S 40. 7)Não quer dizer 

que havia uma desresponsabilização dos nossos colegas, mas era o que estava instituído. 

(S 40. 8) A pouco e pouco, e cá está, se calhar pelos anos que já tenho na docência, tive 

a felicidade de pertencer também a um projecto de departamento dos recursos humanos 

com projectos e percursos de formação e até… e em que é que consistia este projecto? 

(S 40. 9) Na aproximação dos docentes aos contextos da prática e eu, como estava a 

orientar alunos do segundo ano, mas também alunos do 4.º Ano, já estava no estágio de 

integração à vida profissional. (S 40. 10) Propus fazer uma experiência e a colega 

também, lá estava, porque, quem é que integrava esses grupos? (S 40. 11)Eram colegas 

dos hospitais, dos cuidados de saúde primários também, e das escolas e de outras 

instituições provavelmente. (S 40. 12) Agora o grande objectivo, o grande objectivo 

desse projecto… foi com a Enfermeira Sampaio e com as reformulações que foram 

havendo dos cursos e dos planos de curso… era aproximar os docentes dos colegas. (S 

40. 13) (R 40. 2)O projecto, eu penso que foi muito proveitoso e que ainda hoje, de 

alguma forma e nalguns serviços, isso se passa. (S 40. 14) Fizemos uma experiência em 

que os alunos… Foi no segundo ano, foi uma metodologia nova… Os alunos do 2.º ano 

tinham, também, isto foi no serviço de medicina dois, tinham também um tutor. (S 40. 

15) Há o preceptor, mas naquela altura nós chamávamos uma preceptoria… é a mesma 

coisa. (S 40. 16)E enquanto que até ali os alunos habitualmente faziam o horário fixo 

das 8 às 16h, aquilo que eu combinei com a Enfermeira chefe, que actualmente é aqui 

nossa colega, foi que os alunos do 2.º Ano eram também distribuídos por um tutor e 

iriam acompanhar todo o horário que esse elemento fizesse. (S 40. 17) Ainda 

ponderámos se eles haviam de fazer todas as noites, ou não, e chegámos à conclusão 

que houve na verdade alunos que fizeram todo o horário e outros que não. (S 40. 

18)Mas essencialmente aquilo que nós queríamos era que eles acompanhassem para aí 

80% ou 90% dos turnos que o tutor fazia. (S 40. 19) Só assim nos fazia sentido, não é? 
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E qual era o papel do docente nessa altura e do Enfermeiro chefe? (S 40. 20) O 

Enfermeiro chefe era responsável por supervisionar toda a parte, da forma como se 

desenrolava a nível da equipa, e o meu papel era fazer a ponte não só entre o serviço e a 

escola… (S 40. 21) Neste caso, a escola também era representada por mim… (S 40. 22) 

Mas um papel sobretudo de facilitador, de consultor. (S 40. 23) (A 40. 2) Trabalhando 

com o enfermeiro chefe, com o orientador e com o aluno. (S 40. 24) Aquilo que nós 

fazíamos era, regularmente, independentemente de ser manhã, tarde ou noite, 

combinávamos, mais nos turnos da manhã e da tarde, e sentávamo-nos para ver como é 

que a experiência estava a correr. (S 40. 25) Os problemas surgiam, o que é que era 

preciso… Era preciso implementarmos algumas estratégias para … atingirmos os 

objectivos. (S 40. 26) (A 40. 3) 

 

(S 41) 

Situe-me no ano da formação desse grupo? O grupo ainda se mantém? 

Não, agora não, o grupo já acabou. Isto resultou (eu tenho lá em baixo na biblioteca, se 

quiser, eu dou-lhe)… (S 41. 1) (R 41. 1)Os projectos mais inovadores saíam numa 

colectânea do departamento de recursos humanos da saúde, onde está o nosso. (S 41. 2) 

(R 41. 2)Chama-se: “Perceptoria uma metodologia inovadora em ensino clínico”. (S 

40. 3) 

 

(S 42) 

Então, nestas mudanças e neste desenho que me tem apresentado muito bem, 

desde a entrada na docência até aqui, é de certa forma pautado pela formação que 

foi fazendo, acabou por não falar do doutoramento, mas sei que está em 

programa… e também por ligações ao exterior, aos vários contextos. 

Não fiz o mestrado porque como tinha o curso de Pedagogia aplicada ao Ensino… (S 

42. 1) 

Sempre, sempre. Nós tivemos esse grupo quase dois ou três anos. (S 42. 2) 

 

(S 43) 

Ainda nesta continuidade, o que é que mudou na sua prática lectiva? O que mudou 

na sua prática docente? 

Quando eu iniciei a minha actividade docente, ou por inexperiência ou por falta de 

formação na área, as minhas aulas eram muito mais aulas magistrais. (S 43. 1) Agora, e 
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a experiência que tenho tido ultimamente, se nos reportarmos às orientações que eu faço 

com os alunos, não é? Aulas lectivas agora não dou…(S 43. 2)  Estou mais na parte de 

orientação, mas sempre que é preciso reunir com eles, ou falando das orientações, ou de 

outro assunto qualquer, eu acho que agora sou mais uma facilitadora da aprendizagem 

do que propriamente aquele modelo [risos] …(S 43. 3)  E sinto que… eu ofereço 

diferentes perspectivas, ofereço… (S 43. 4) Quer dizer, proporciono diferentes 

perspectivas e digo assim: “Meus amigos, nós temos que chegar aqui, e do 

conhecimento que eu tenho as hipóteses podem ser estas… estas…e estas…mas agora 

fora das orientações que eu vos estou a dar se chegarem ali e se demonstrarem qual o 

percurso que fizeram para chegar ali estão perfeitamente à vontade…” (A 43. 1) 

Enquanto que eu há uns tempos era muito mais directiva. (S 43. 5) Meus amigos… 

Claro que a minha maturidade era outra. (A 43. 2) Acho também que eles, os estudantes 

que, neste momento…Sinto que eles às vezes se dispersam mais e não conseguem 

estabelecer prioridades. (S 43. 6) Cá está, também não sei até que ponto, e penso que eu 

posso também de alguma forma influenciá-los, mas não sei até que ponto é que o ensino 

secundário, a forma como agora os preparam e como os prepararam antigamente, que 

era sobretudo na base da memorização e que nós também éramos mais directivos, que a 

gente dizia “É assim, assim e assim.” (S 43. 7) E aquilo parecia fácil, etc.. Sobretudo, 

tendo como referência os nossos alunos de enfermagem, os outros acho que não é bem 

assim, do conhecimento que têm do instituto….(S 43. 8) Mas agora com este acho que 

têm uma grande capacidade inovadora, de inovação… (S 43. 9) Têm, mas por vezes em 

termos de memorização e aquilo tudo que requeira maior concentração da parte deles, 

acho que eles às vezes se dispersam um bocadinho. (S 43. 10) (A 43. 3)  Mas a minha 

percepção… A minha percepção é que… É… (S 43. 11) 

 

(S 44) 

Como é que perspectiva a evolução do ensino de enfermagem? 

Em termos de subsistemas, ou em termos do…?(S 44. 1)   

Em termos de subsistemas. Entre o subsistema politécnico e o universitário.  

Eu, quando estávamos, há uns anos atrás, há uns largos anos atrás, quando estávamos na 

integração para o politécnico, pediram se eu escrevia um artigo de opinião para um 

jornal. (S 44. 2) E eu acho que não mudei muito a minha opinião em relação a isso. O 

que é que eu penso? (A 44. 1) Eu penso que quer o sistema politécnico, quer o 

universitário, têm vantagens e desvantagens. (A 44. 2) (S 44. 3) Daquilo que tenho 
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falado com os colegas e daquilo que tenho vivenciado no subsistema politécnico, eu 

penso que, que nós não estamos mal ou até posso dizer que acho que estamos bem 

desde que, sobretudo a nível docente, nos deixem progredir em igualdade de 

circunstâncias na nossa carreira, o mais semelhante possível com a carreira 

universitária, desde que nós tenhamos a formação, como é lógico. (S 44. 4) E sei que a 

nível do subsistema universitário, daquilo que tenho falado, como estava a referir, com 

os outros colegas, que eles às vezes têm tido grandes dificuldades porque são olhados… 

alguns não quer dizer que sejam todos… e até que consigam conquistar o seu lugar são 

um bocado olhados como nós, ao princípio. (S 44. 5) (R 44. 1) Nós aqui acabámos por 

ser uma referência ao final do primeiro ano. (S 44. 6) Nós ao princípio olhavam para 

nós um bocado desconfiados porque achavam que nós não tínhamos qualificações para 

isso, de enfermeiros era.. Isto hoje em dia está perfeitamente ultrapassado e eu tenho 

acompanhado da integração os colegas da universidade e eles às vezes dizem:  “Vocês 

pensam que a universidade é boa, mas olhem que não é assim tão boa até que nos 

consigam conhecer e nos identifiquem, na verdade, como uma profissão com 

reconhecimento social.” (S 44. 7) (R 44. 2) Para mim, o mais importante, e isto 

referindo-me àquilo que eu escrevi naquela altura, em que o ensino de enfermagem 

sempre for um ensino de qualidade, seja subsistema politécnico, seja universitário, para 

mim o ponto de honra é que seja um ensino de qualidade. (A 44. 3) E como é que eu 

perspectivo um ensino de qualidade? Perspectivo um ensino de qualidade em que todos 

os actores, estudantes, docentes e elementos, colegas que estejam nos contextos da 

prática trabalham em rede com um objectivo comum, formarmos bons ou excelentes 

profissionais de enfermagem… (S 44. 8) (A 44. 4) Porque reportando-me agora a este 

período, eu acho que os docentes sempre se sentiram um bocadinho superiores aos 

colegas que estavam nos contextos da prática e os melhores  eram chamados a entrarem 

para a escola. (A 44. 5) Coisa que hoje em dia… isso já não se verifica. (S 44. 9) Cada 

um de nós desempenha o seu papel e penso que é muito importante esta 

complementaridade de papeis. (S 44. 10) E é assim que eu perspectivo a enfermagem. 

Por vezes, fico um bocado apreensiva. Um bocado apreensiva, porque quer aqui a nível 

dos nossos campos de estágio, quer em conversa com outros colegas, e daquilo que 

vivenciei nas reuniões, nas reuniões da comissão permanente, com os presidentes dos 

conselhos directivos a nível nacional, muitas vezes da parte das organizações de saúde, 

quando os alunos vão para lá, não são muito bem vistos… porque são encarados, ainda 

nalguns sítios, como uma sobrecarga para os profissionais. (S 44. 11) Os profissionais 
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muitas vezes não entendem que eles são os principais responsáveis pela formação dos 

futuros colegas. (S 44. 12) Mas penso que em termos futuros essa situação pode ser 

ultrapassada. Mas tem que ser um trabalho… (S 44. 13) 

 

(S 45) 

Mas está a falar nas alterações estatutárias da Ordem com os anos tutelados? 

Não! Eu não me estou a referir a nada do desenvolvimento profissional. Aquilo que eu 

penso em relação ao modelo [risos] de desenvolvimento profissional, está fora de 

questão. (S 45. 1) Porque aquilo que eu considero, com toda a consideração que a 

Ordem me merece, é que devem ser as escolas superiores de saúde ou de enfermagem 

os responsáveis pela formação dos profissionais. (S 45. 2) Aquilo… o que a Ordem 

preconiza, quanto a mim, põe em causa a idoneidade e a competência das escolas. (S 45. 

3) (A 45. 1) É discutível, se é benéfico ou se não é benéfico, por isso é que para mim 

esse aspecto está arrumado. (S 45. 4) Se isso tiver que ser implementado, com certeza 

que será mais um desafio que teremos que ter que lidar com ele, mas aquilo a que eu me 

estou a referir é ao trabalho de cooperação de rede que deve existir independentemente 

do modelo. (S 45. 5)   

 

(S 46) 

Porque para si, também não o considera, acha que põe em causa o ensino de 

enfermagem? 

Acho! Acho! Com toda a consideração que tenho pela Ordem, pois acho muito bom o 

facto de existir…(A 46. 1) 

Acho que neste aspecto não foi nada feliz. (S 46. 1) 

 

(S 47) 

Gostava agora de lhe perguntar quem são para si as pessoas de referência na 

docência no país? 

Se calhar, vou dividir a minha em resposta em dois ou três grupos. Quando eu digo isto, 

é porque alguns já se reformaram, com quem eu lidei e gostei muito, outros… eu 

quando estive no Conselho Directivo achei que pelo modelo que foram para mim… pela 

referência… 

Eu conheço alguns do norte, mas conheço mais do centro e sul, não é? 

(S 48) 
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Claro, são as suas referências!  

São as minhas referências, não é? Então, eu acho que na antiga geração, porque é que eu 

já comecei há 30 anos, e daquilo que me apercebi em termos do ensino de enfermagem, 

não só em termos da concepção, como inclusivamente das orientações que houve 

daquela altura, acho que ao nível da DGS, ou DG do Ensino… já não me lembro. A 

Enfermeira Diniz de Sousa foi uma pessoa de referência. A Enfermeira Isabel Soares, 

de alguma forma também. Acho que a Aurora Bessa, mas acho que essa senhora só vi 

uma vez… está a ver, acho que esta senhora até já faleceu, ou não? 

(S 49) 

Acho que não? 

Não sei, mas era um nome sonante. E seriam assim as mais velhas. O tal primeiro 

grupo. Depois há ali um grupo intermédio, que também são colegas que rondam agora 

os 60 e poucos anos, que também se aposentaram há pouco tempo e com quem eu 

partilhei algumas reuniões e lembra-me: a Teresa Silva Santos, também a Lurdes 

Aceiro, sobretudo na parte da nossa integração no politécnico. Acho que foi uma figura 

também marcante, sobretudo. Havia uma senhora do norte, da escola de Vila Real… 

Como é que ela se chamava? Digo isto pela forma como defendia o ensino de 

enfermagem a nível do nosso fórum de enfermagem e dos documentos que eram 

emitidos a partir dali que geralmente faziam eco junto do ministério. (R 49.1) 

Depois a geração mais nova… da minha idade, não é? Acho que o Abel Paiva, acho que 

também é uma referência. A Margarida Vieira conheço-a mal, mas consigo perceber 

que é um elemento extremamente dinamizador e que é uma pessoa empenhada em 

termos do ensino de Enfermagem. Depois, propriamente a actividade profissional em 

termos de influência que ela possa ter… sempre a vi um bocadinho à parte até pela 

própria estrutura a que pertence. Agora do que me apercebo… é uma referência em 

relação aos aspectos que muitas vezes necessitam de consultadoria em termos de 

enfermagem. Acho que a Lucília Nunes também, o Amendoeira também… daquilo que 

eu conheço deles e o Manuel Lopes aqui da nossa zona, provavelmente estou-me a 

esquecer de alguém importante… 

 

(S 48) 

Já me referiu um bom leque… 

Eu dividi isto por gerações… está a ver? 

Achei muito interessante a forma como os agrupou! 
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Uns eram referência na altura em que eu comecei a desempenhar funções… aquela 

referência. Eu lembro-me de vir cá a Isabel Soares, a Diniz de Sousa e de ouvir falar na 

Aurora Bessa… etc.. Depois, também me lembra quando fiz a Pedagogia a Marta Lima 

Basto. Mas eu em relação à Marta, acho que é um elemento que é importante para o 

desenvolvimento da enfermagem, mas eu acho que ela não fez cá o percurso, sabe? 

Vamos lá ver se eu me sei explicar, ela caiu cá…  

Fez o seu percurso fora do país… 

De forma que ela entrou por cima… Por isso é que eu acho que pode ser considerada 

uma referência, mas eu considero na verdade estes elementos porque subiram todos os 

degraus. 

É a primeira pessoa que me organiza as pessoas de referência desta forma e estou a 

achar tão interessante.  

São perspectivas diferentes, embora eu ache que a Marta não deixa de ter o mérito que 

tem. Agora diferente é! Nós estarmos nos contextos da prática ou estarmos no ensino e 

acompanharmos a par e passo toda a evolução e todas as transformações quer da nossa 

carreira em termos de prestadores de cuidados ou na área da gestão… A carreira de 

enfermagem era carreira da docência… do que propriamente cair cá… 

 

 

(S 49) 

Até a arrumação que me fez por gerações vai ser muito interessante para mim… 

Se calhar, ainda faltaram mais algumas, mas… 

 

(S 50) 

Agora só para ultimar a entrevista, eu perguntava-lhe se há mais alguma coisa que 

eu não lhe tenha perguntado e que me queira referir, por achar importante? 

Não, assim que me lembre… Estou é apreensiva em relação ao futuro, como lhe disse… 

para onde é que vamos caminhar, mas uma coisa é estar apreensiva e outra coisa é estar 

em pânico… [risos] 

Não, não, não! (S 50. 1) 

 

(S 51) 

Já vi que as mudanças não assustam, surgem sem grandes problemas… Aliás, o 

que foca com maior ênfase foi mesmo a entrada no Politécnico…  
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Foi porque…Cá está a representação social que eles tinham de nós … Veio mesmo a 

coincidir com a representação social que a sociedade tem de nós… (S 51. 1) É que a 

nossa formação não era como a deles e depois, felizmente (por isso é que eu digo…), eu 

achei que era importante referir que passado algum tempo nós fomos consideradas uma 

referência a nível do instituto. (S 51. 2) Em termos de escola e de cultura 

organizacional, porque isso foi extremamente gratificante. (S 51. 3) (A 51. 1) Foi 

extremamente gratificante! Mas em termos dos grupos de trabalho que estão formados a 

nível do instituto, nós já temos uma representação em termos de coordenação muito 

superior àquela que tínhamos há 4 ou 5 anos atrás. (S 51. 4) Eu penso que isso é por 

mérito dos docentes, por mérito da escola. (A 51. 2) Aqui as questões políticas e de 

compadrios não funcionam. (S 51. 5)   

Ou se é eleito democraticamente ou penso que os lugares que os docentes ocupam têm a 

ver sobretudo com o mérito e com o empenho e dedicação que põem nas coisas. (S 51. 

6) (A 51. 3) 

 

 

(S 52) 

Diga-me só quando é que começou o seu programa de Doutoramento? 

Eu comecei o ano passado em Outubro. (S 52. 1) 

O seu cargo de carreira docente é … 

Professora Coordenadora. (S 52. 2) 

 

(S 53) 

Muito bem, colega […]…agradeço muito… 

Se for preciso mais alguma coisa, diga… (S 53. 1) 


