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Entrevista 14 

Data: 22 de Julho de 2011 Duração: minutos  

Transcrição: horas Data: 2011 

Identificação 

Nome: Turina  

Idade: 54 anos 

Exerce o cargo desde: 1994 (17 anos) 

Categoria profissional: Professora adjunta  

Formação académica: Doutoranda  

Exercício Profissional: 32 anos 

 

Turina 

“Olhe, enfermeira, eu acho que nós temos que definitivamente saber em 

que cadeira nos queremos sentar.” 

(S 1) 

Começo por lhe perguntar há quanto tempo exerce a profissão de Enfermagem? 

Comecei a minha profissão de Enfermagem a 1 de Fevereiro, há 32 anos atrás. (S 1. 1) 

Fiz, portanto, dia 1 de Fevereiro deste ano 32 anos. (S 1. 2) Comecei o meu percurso 

profissional no centro hospitalar aqui da área de influência. (S 1. 3) Fiz carreira 

hospitalar seguindo aqueles “passinhos” todos que na altura a carreira assim 

preconizava: Enfermeira de 2.ª classe, depois equiparada a Enfermeira de Grau 1, 

depois fiz concurso para graduada com prova escrita e oral, depois fui fazer a 

especialização na cidade do Porto na pós básica e na reabilitação e fiz depois concurso 

para especialista com prova escrita e, depois, fiz concurso para chefe que era, na altura, 

documental. (S 1. 4) Mais ou menos, por volta dos 12, 13 anos de profissão, estava 

como Enfermeira Chefe. (S 1. 5) Foi um percurso penso que rápido porque na época, de 

facto, havia muita carência de enfermeiros e como eu costumo dizer, “ em terra de 

cegos quem tem olho é rei”, não é? [risos] (S 1. 6) 

Devo muito isto à pessoa que na altura estava à frente do Hospital e que me lançou e 

que apostou em mim e que, portanto, tudo de que eu sou… (S 1. 7) (R 1. 1) Muito do 

que eu sou devo a essa senhora que não conhecia e conheci lá. (S 1. 8) Depois já como 

Chefe no serviço de medicina … Na época, conhecia alguém ligado a esta instituição 
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que me pediu ajuda e falou comigo… (S 1. 9) (R 1. 2) Se eu estaria disponível, porque 

achava… (não é ser vaidosa, não me interprete mal…), mas achava que eu teria 

características para a docência… se eu estaria disponível para vir colaborar nesta 

instituição e eu vim. (S 1. 10)Pronto, foi um desafio! (A 1. 1) 

 

(S 2) 

Situe-me no tempo se faz favor? 

1994. (S 2. 1) Em 1994, iniciou então aqui o Curso de Enfermagem em que eu não vim 

dar uns módulos, mas vim sim fazer parte do grupo que fundou o Curso. (S 2. 2) Todo 

ele. Ao mínimo pormenor, papéis …partimos do zero. (S 2. 3) O que nós tínhamos era 

um conhecimento. (S 2. 4) Era um grupo de quatro pessoas todas da área hospitalar de 

duas unidades aqui do norte. (S 2. 5) Por acaso, eu vim com uma colega da minha 

instituição também e os outros dois eram de uma instituição também aqui do Porto. (S 

2. 6) Começámos do zero, ninguém era mais importante que ninguém, éramos os 

quatro. (S 2. 7) A Direcção pediu-nos isso, formamos… criámos, tínhamos a nossa rede 

de amigos, pedimos ajuda e constituímos o curso, os programas… tudo o que na altura 

era exigido. (S 2. 8) O curso começou com o primeiro ano, no ano seguinte já tínhamos 

o 1.º e o segundo ano, e por aí fora… eram três anos ainda. (S 2. 9) 

Foram constituindo…  

Sim, começámos, fomos constituindo o Curso. (S 2. 10) Na altura, era de três anos. (S 2. 

11) Nós estávamos cá em acumulação de funções. (S 2. 12) 

 

(S 3) 

Era um bacharelato, portanto? 

Sim, na altura, ainda era um bacharelato. (S 3. 1) Posteriormente, criou-se o 

Complemento de Formação. (S 3. 2) É evidente que, para montarmos um curso, 

precisámos de ajudas… de colegas nossos… (S 3. 3) (R 3. 1) Socorremo-nos de colegas 

do ensino, que vieram colaborar connosco em part time, socorremo-nos de colegas da 

área hospitalar que vieram colaborar connosco e, assim, constituímos a equipa. (S 3. 4) 

Nós éramos o núcleo duro, digamos assim. (S 3. 5) Depois, já não sei precisar 

exactamente quando, há um elemento do grupo que vem a tempo integral e assume a 

Direcção, porque foi convidado para assumir a direcção do Curso. (S 3. 6) O Curso foi 

crescendo e fomos depois acompanhando todas as transformações que o Curso de 

Enfermagem sofreu no país. (S 3. 7) 
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Claro. 

Primeiro, os candidatos do bacharelato, depois o complemento de formação, depois a 

licenciatura integrada, as várias e sucessivas mudanças a que todas as escolas tiveram 

que se adaptar, depois Bolonha, que foi a adaptação a Bolonha… (S 3. 8) Tudo isso, 

portanto, e foi assim que as coisas se foram constituindo. (S 3. 9) Claro que, 

paralelamente, o corpo docente também se foi constituindo. (S 3. 10) Neste momento, 

2011, temos um grupo (o núcleo duro) que está a tempo integral, continuamos… (S 3. 

11) Temos uma carreira do politécnico, estamos integrados na carreira do politécnico, 

de acordo com as habilitações académicas de cada um e com a categoria de acordo com 

a idade. (S 3. 12) Temos um corpo perfeitamente formado que, atendendo à política da 

instituição… (S 3. 13) O grupo não é muito grande, mas temos depois apêndices que 

nos ajudam, não só em aulas teóricas como práticas em contrato ou em acumulação de 

funções e depois, naqueles picos de trabalho, nomeadamente os estágios, que ocorrem, 

normalmente, numa parte do ano, temos já assistentes convidados que já fazem parte da 

nossa casa e que vêm colaborar connosco. (S 3. 14) (R 3. 2) Resumidamente, penso que 

era isto para a primeira questão. (S 3. 15) 

 

(S 4) 

Em relação ao integrar o ensino, percebo que foi por convite, mas havia algo que a 

tivesse despertado para a docência? 

Olhe, honestamente, quando acabei o meu bacharelato na escola de Viana, nunca 

imaginei que a minha vida levasse este rumo. (S 4. 1) Nunca pensei ser Chefe e, muito 

menos, Professora. (S 4. 2) (R 4. 1) Era uma menina muito mimada, muito protegida da 

mãe (eu fiquei sem pai já na altura), fui cair a este hospital e, como eu disse há pouco, 

aquela senhora que eu encontrei que era na altura a única pessoa graduada na 

instituição, porque a instituição (eu, se calhar, estou a misturar um bocadinho as 

coisas…), mas a minha carreira, no fundo, prende-se um pouco com a instituição onde 

eu fui cair… (S 4. 3) (R 4. 2) A instituição onde eu fui trabalhar herdou dois hospitais 

da Misericórdia separados e que… se constituísse outro hospital e, portanto, o hospital 

estava também organizado nesse sentido. (S 4. 4) Não havia Enfermeiros chefes… havia 

enfermeiros, sim, civis e algumas Irmãs que ficavam integradas no quadro da função 

pública e as outras que exerciam enfermagem, mas que não tinham o curso de 

enfermagem, tiveram que sair. (S 4. 5) Portanto, o hospital, o centro hospitalar, ficou 

com as irmãs que tinham o curso de enfermagem e com os enfermeiros e havia outras 
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pessoas que exerciam, se me permite, a Enfermagem, mas sem o ser… e depois foram 

integrados no quadro, mas como Auxiliares. (S 4. 6) Ora, eu entrei num hospital nesta 

situação. Um jovem de 21 anos, com vontade de trabalhar, com formação (o liceu 

completo). (S 4. 7) Eu não fui para o ensino superior, na época, porque tinha que estar 

um ano em casa e isso para mim não funcionou… e penso que a Directora, na altura, 

apostou em mim. (S 4. 8) (R 4. 3) Ao fim de um ano de estar a trabalhar num hospital, 

fui eleita responsável do serviço, ou seja, passado muito pouco tempo e, se me permite, 

“fui atirada às feras”, passei a exercer funções de chefia. (S 4. 9) (R 4. 4) Designada, na 

altura, Responsável de turno. (S 4. 10) Sem ganhar nada por isso, era horário fixo, 

apenas fazia a noite de Sábado para Domingo para compensar um bocadinho o aspecto 

económico. (S 4. 11) Portanto, deixei de fazer turnos. (S 4. 12) Ora, isso deu-me uma 

bagagem muito grande para lidar com pessoas, para gerir conflitos, para fazer 

programação, para fazer gestão, para programar formação, porque eu era a Chefe. (S 4. 

13) 

 

(S 5) 

Exactamente! E há aí um aspecto muito interessante que é o facto de quer em 

contexto hospitalar, quer agora em contexto de docência entra sempre em fase de 

mudança, de construção… 

Exactamente! (S 5. 1) Eu costumo dizer, com muito orgulho (isto é apenas um 

apêndice), que eu o único emprego que procurei, foi apenas o primeiro, a partir daí tudo 

me veio ter às mãos. (S 5. 2) Por convites e tudo isso… (S 5. 3) Daí que fiz esse 

percurso. (S 5. 4) Depois, estive à frente do serviço, quis fazer uma especialização e fui, 

concorri como voluntária, porque na época só deixavam ir um ordinário … (S 5. 5) O 

aluno ordinário era dispensado do trabalho e ia fazer o curso. (S 5. 6) Quero dizer-lhe 

(penso que sabe) que na época não havia mais nenhuma escola que fizesse a 

especialização aqui no Norte. (S 5. 7) 

Era um ensino centralizado no Porto e em Lisboa… 

Exactamente! Então fui fazer para o Porto a especialidade, como aluna voluntária, ainda 

em regime de horário fixo, que não era nada fácil. (S 5. 8) Não assistia às aulas, só ia 

aos exames, porque na época se eu fizesse duas ou três cadeiras, no ano seguinte tinha a 

garantia da matrícula. (S 5. 9) Felizmente, fiz tudo em regime de avaliação. (S 5. 10) 

Depois, pôs-se o problema: E agora? Abandono ou vou para estágio? (S 5. 11) 



 5 

Pedi uma licença e fui para estágio. (S 5. 12) Infelizmente para uma colega e felizmente 

para mim, houve uma colega que tinha bolsa e que perdeu o curso e a bolsa veio para 

mim. (S 5. 13) Fiquei com a bolsa dela e acabei depois a especialização em regime de 

bolseira e deixei a licença. (S 5. 14) Fiz Pedagogia na cidade do Porto, com uma nota 

excelente, e fiz Gestão no Centro Hospitalar do Porto (em Santo António). (S 5. 15) 

 

(S 6) 

Essa pedagogia que me fala foi integrada em que curso? Nos Cursos de Pedagogia 

e Gestão?  

Na época a especialização, fosse ela qual fosse, terminava com um semestre designado 

de pedagogia e administração. (S 6. 1) Tínhamos aulas teóricas sobre pedagogia e 

administração. (S 6. 2) Depois todos os alunos tinham que passar por uma escola de 

enfermagem para o estágio de pedagogia e por um hospital para fazer gestão. (S 6. 3) 

No meu caso fiquei na escola cidade do Porto e dei uma aula ao curso que estava 

decorrer para enfermeiros nessa escola. (S 6. 4) 

Não, já não me ocorre muito bem… mas foi num curso mais avançado, não foi no 

básico. (S 6. 5) Porque, como eu fiquei na cidade do Porto, eu fui dar uma aula a um 

Curso de Especialização. (S 6. 6) Agora sinceramente… fui dar essa aula lá, porque essa 

escola era só para enfermeiros, não era para os alunos de base. (S 6. 7) Depois regressei 

ao hospital, pedi para mudar de serviço e fui parar a medicina. (S 6. 8) Mantive-me 

como enfermeira Responsável, com o mesmo cargo, e depois fiz o percurso: fui 

Especialista… Especialista, Enfermeira Chefe. (S 6. 9) Ora bem, tudo isto… Por isso é 

que eu digo que esta senhora foi, de facto, um grande impulsionador da minha carreira, 

porque me atirou para o mundo. (S 6. 10) (R 6. 1) Na altura, obrigou-me a desenvolver 

competências em várias áreas. (S 6. 11) Isso deu-me um know-how que me deu um 

determinado à vontade. (S 6. 12) Fui fazendo formação em serviço, não havia um 

departamento de formação propriamente formatado na época, mas nós fazíamos já 

formação em serviço. (S 6. 13) Uma das vezes recebia, outra das vezes também dava 

[formação]. (S 6. 14) Fui envolvida em alguns projectos a nível nacional… (S 6. 15) (R 

6. 2) Ora, tudo isso deu-me alguma bagagem! (A 6. 1) E, penso eu, sem querer ser 

vaidosa, que foi isso que levou a que eu tivesse um convite para aqui. (S 6. 16) (A 6. 2) 

 

(S 7) 

E aqui, na escola, como é que tem sido pautado o seu percurso? 
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Os quinze anos de docência desde o início… (S 7. 1) Portanto, queria ressalvar que fiz 

alguns anos em acumulação, mas como ser Chefe, de um lado, em que ao hospital 

também lhe custou imenso, pois eu estava na Direcção de Enfermagem, e estar aqui 

com as exigências que, entretanto, surgiram… eu não podia estar nos dois sítios. (S 7. 2) 

Na altura, por razões pessoais e familiares, não por litígio com alguém, pareceu-me 

ser… E aqui também me chamaram para vir de vez… (S 7. 3) Também havia um apelo 

a que eu ficasse cá de vez. (S 7. 4) Havia dos dois lados, não foi fácil, não foi nada fácil! 

(S 7. 5) Mas acabei por cair para este lado. (S 7. 6) A partir daqui, a partir do momento 

que eu assumi aqui a tempo integral, estava exactamente na fase de… Vim com uma 

licença por um ano porque ainda não tinha defendido as provas de mestrado e achei que 

era importante da minha parte não me desvincular do hospital sem ter defendido as 

provas. (S 7. 7) Acabei o mestrado, defendi provas e passei. (S 7. 8) 

 

(S 8) 

Em que área? 

Na Bioética. (S 8. 1) O mestrado foi feito em Bioética - Ética Médica na Faculdade de 

Medicina da Universidade do Porto. (S 8. 2) O meu trabalho de tese foi a área do 

envelhecimento “a visão que cada família tem dos idosos fase a envelhecimento”. (S 8. 

3) Foi por aí. Depois, com o Mestrado, passei a Professora Adjunta, porque eu antes… 

(S 8. 4) A instituição cresceu, criaram uma carreira do Politécnico e colocaram-me 

como Professora Adjunta equiparada. (S 8. 5) Não tinha o Mestrado ainda, mas 

atendendo ao meu percurso na instituição, entendendo que fui uma das fundadoras do 

curso e toda a minha actividade cá [na escola], eu era Professora Adjunta equiparada. (S 

8. 6) Depois, ganhava exactamente o mesmo vencimento que ganhavam os professores 

adjuntos. (S 8. 7) Tanto é que, quando acabei o Mestrado, retiraram o equiparado, mas 

continuei a ganhar o mesmo. (S 8. 8) Foi uma forma interna que eles arranjaram de, 

digamos, premiar as pessoas. (S 8. 9) Depois, tudo o resto, fui… já na altura era 

Coordenadora de ano. (S 8. 10) Nós aqui temos figuras de coordenação de ano em que: 

nós recebemos um Curso de Enfermagem e acompanhamos até ao fim. (S 8. 11) Eu 

neste momento sou coordenadora de ano do 3.º Ano. (S 8. 12) Em Outubro, continuarei 

com eles no 4.º. (S 8. 13) Depois, se as coisas não alterarem, pego noutro curso. (S 8. 

14) Porque é uma figura de referência para os alunos. (S 8. 15) (R 8. 1) Portanto, assumi 

a determinada altura a coordenação de ano. (S 8. 16) Nós chamamos coordenação de 

ano porque isto é uma figura que não há na carreira, mas eles internamente fazem isso e 
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dão-nos… Internamente fazem isso e dão-nos um complemento no vencimento por isso. 

(S 8. 17) Não é Coordenação de Curso, que é um bocadinho diferente de coordenação 

de ano. (S 8. 18) Com essa coordenação de ano, nós somos responsáveis por elaborar 

horários, por fazer os contactos com os estágios e toda a articulação pedagógica. (S 8. 

19) Para além disso, sou regente de algumas disciplinas na área da minha formação e 

sou assistente das outras. (S 8. 20) Neste momento, encontro-me no Doutoramento na 

mesma linha da Bioética. (S 8. 21) Estou a trabalhar o envelhecimento, mas a questão 

da violência dos idosos. (S 8. 22) Gostaria de o acabar para o ano, vamos ver… (S 8. 

23) 

 

(S 9) 

Em que ano acabou o Mestrado? 

O Mestrado… Eu entreguei a minha tese de mestrado em 2003, mas só defendi as 

provas em 2004 (foram assim um bocadinho mauzinhos comigo). (S 9. 1) Não foi de 

propósito, mas foi um ano mais tarde. (S 9. 2) Eu entreguei a minha tese em Julho de 

2003 e defendi em Maio de 2004. (S 9. 3) Por questões de dificuldade de júri… (S 9. 4) 

O júri foi escolhido, mas entretanto havia um elemento ou outro que tinha dificuldades 

de calendário e, pronto, foi por aí. (S 9. 5) Fiz em tempo útil, mas depois perdi um ano. 

(S 9. 6) Eu comecei o meu doutoramento em 2008, fiz a parte curricular e estou agora a 

trabalhar, a iniciar o relatório, digamos assim, mesmo a terminar a colheita de dados… e 

sabe como são estas coisas… [risos] o desejo é esse… mas vamos ver. (S 9. 7) 

 

(S 10) 

Perguntava-lhe agora para, resumidamente, me caracterizar esta escola do seu 

ponto de vista? 

Em primeiro lugar, acho que somos um grupo muito trabalhador. (S 10. 1) Eu acho que 

trabalhamos muito. (S 10. 2) Trabalha-se para uma causa. (A 10. 1) Eu acho que é 

fundamentalmente isso, ainda não estamos a olhar a meios nem a… Temos um projecto 

para fazer e é para fazer. (S 10. 3) (R 10. 1) De dia, de noite, ao fim de semana…É 

isso… (S 10. 4) 

 

(S 11) 

Está-me a falar do grupo… E a escola no seu todo, como a caracteriza? 
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Do grupo, sim. (S 11. 1) Eu acho que a escola é uma escola com uma cultura muito 

multidisciplinar. (S 11. 2)  Eu estava habituada a escolas muito fechadas. (S 11. 3) 

Fechadas nelas próprias… 

… Esta escola não é nada disso, é multifacetada em vários sentidos. (S 11. 4) Depois 

também é uma escola muito aberta ao exterior exactamente por isso. (S 11. 5) Não há 

uma cultura só de enfermeiros. (S 11. 6) (A 11. 1) Há os fisioterapeutas, há os 

enfermeiros, há os patologistas, há os dentistas, que funciona tudo neste espaço. (S 11. 

7) Mesmo os jovens interagem muito neste espaço e, depois, como é um meio 

praticamente rural, não é? (R 11. 1) Também estamos muito virados para a comunidade. 

A comunidade vem cá e nós também vamos à comunidade, mesmo em actividades 

extracurriculares. (S 11. 8) (R 11. 2) Portanto, é uma escola aberta, muito aberta e 

multicultural, multifacetada. (S 11. 9) 

 

(S 12) 

Há momentos em que estão com outras áreas do conhecimento em discussão? 

Sim, sim, para além da Enfermagem. (S 12. 1) Ainda foi ontem que tivemos uma 

actividade realizada pelos alunos do 4.º ano, que terminaram agora, em que veio uma 

escola de Lousada, veio o Centro de Saúde, vieram os alunos e veio um psicólogo falar 

de um tema que os alunos trabalharam com a escola. (S 12. 2) (R 12. 1) Outro dia veio 

cá a polícia, veio um grupo ligado à sexualidade, veio um actor… (R 12. 2)  Portanto, 

fazemos programas multifacetados. (S 12. 3) 

 

(S 13) 

Quando agarrou este projecto, logo à partida, a escola começou sem ter 

enfermagem na sua nomenclatura (Escola Superior de Saúde). Este aspecto foi de 

alguma forma relevante para si? 

Sim, sim. Eu creio que sim. (S 13. 1) Não sei se a sigla foi antes ou se foi depois… 

porque situando-me no tempo, eu gostaria de dizer que esta instituição também tem uma 

história. (S 13. 2) Porque esta instituição estava acoplada à Egas Moniz de Lisboa 

(porque era a CESPU norte e CESPU sul), depois houve uma excisão e a partir daí é 

que se criaram os institutos. (S 13. 3) Não queria mentir-lhe… mas não tenho a certeza 

se esta designação veio antes ou se veio depois. (S 13. 4) 

 

(S 14) 
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Então, eu faço a pergunta de outra maneira. Gostava de saber se importa ou não 

para si trabalhar numa escola que não tem na sua nomenclatura enfermagem, já 

que se trata de uma escola superior de saúde? 

Não, não, isso para mim não me afecta. (S 14. 1) Temos os departamentos, eu sou do 

Departamento de Enfermagem e, portanto, não me sinto menos enfermeira por isso. (S 

14. 2) 

 

(S 15) 

Neste trajecto que descreveu tão bem, mais focada nos 15 anos de docência, quais 

são as principais mudanças que releva? 

Foram muito grandes. (S 15. 1)   

 

(S 16) 

E os marcos principais?  

Pois… Eu há bocado não disse uma coisa, mas também sou Coordenadora do Mestrado 

em Enfermagem de Reabilitação. (S 16. 1) É sobretudo nos últimos seis anos… Seis, 

sete anos… (S 16. 2) Foi uma fase muito grande, muitas exigências, pelo próprio 

mercado de trabalho, pelas próprias mudanças do curso, com construção de Bolonha, 

com as auditorias, com as acreditações… (S 16. 3) Acho que estamos mesmo num país 

muito burocrático. (A 16. 1) E depois também gostava de dizer outra coisa. (S 16. 4)  

Que eu sempre estudei em escolas públicas, a única que é privada é agora a do 

Doutoramento, e de facto acho que as escolas privadas, na qual eu me insiro, são muito 

controladas, muito controladas, muito auditadas, muita coisa, muita burocracia e eu 

tenho pena, e digo isto, e tenho muita pena porque muito do meu tempo que gostaria de 

dedicar ao meu estudo, à minha investigação, aos meus alunos, é ocupado por esta 

burocracia porque é Bolonha, adequação a Bolonha, depois é qualidade e depois é a 

acreditação…(S 16. 5)  A gente agora é A3E’s, percebe porque está na área e depois… 

(S 16. 6) Quando trabalhava no hospital, já tinha mais tempo, por isso estes últimos seis 

anos para mim foram de grande mudança, porque estas coisas que ninguém vê ocupam-

nos imenso tempo e o dia só tem 24 horas. (S 16. 7) 

 

(S 17) 

E o que é que faz para ultrapassar, para viver essa mudança da melhor maneira? 

A estratégia que usa? 
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Olhe, eu em termos de… Até lhe vou dizer, eu tenho prejudicado muito do meu tempo 

pessoal, por isso é que atrasa-se o Doutoramento, por isso é que atrasa-se os mestrados. 

(S 17. 1) Demoram-se mais tempo que o habitual, não se fazem tantas publicações 

como se deviam, porque não temos tempo (S 17. 2). A vida pessoal e familiar fica muito 

afectada também. (R 17. 1) Felizmente, tenho uma família óptima que me tem 

compreendido, mas a minha vida… (S 17. 3) Eu não tenho fins-de-semana há muito 

tempo, por isso, eu não sei, honestamente, quanto tempo vou aguentar isto… (S 17. 4) 

 

(S 18) 

Está-me a referir que existe aqui um grande trabalho muito individual? E neste 

caminho individual a que estratégias recorre para além do estudo? 

Bem, é assim, depende muito do que eu estou a fazer, pois nós aqui trabalhamos muito 

em grupo. (S 18. 1) (R 18. 1) Se houver um projecto para mudar, nós somos o grupo e 

nós vamos reunir. (S 18. 2) Depois, dividimos tarefas, realizamos…trabalhamos em 

grupo. (S 18. 3) Só que o meu trabalho que é mais pessoal, mais individual, fica 

prejudicado. (S 18. 4) Vou fazê-lo em casa, vou fazê-lo ao fim-de-semana, é neste 

aspecto que eu me estou a referir… (S 18. 5) Eu sei que tenho um contrato e, quando 

digo, não estou a acusar a instituição. (S 18. 6) Mas eu tenho um horário completo 

prolongado, que consta de x horas de aulas, depois o resto é para… (S 18. 7) Mas 

atendendo a estas solicitações do Ministério, etc., acabamos por absorver muito tempo 

e, depois, para além das 8 horas diárias, levo trabalho para casa. (S 18. 8) Agora eu 

tenho a sorte de estar numa instituição que se eu… Vamos gerindo o nosso trabalho e 

imagine que eu não tenho marcação nenhuma, e que até posso tirar um dia, não há 

problema nenhum em ficar em casa a trabalhar. (S 18. 9) Não temos aquela rigidez do 

hospital, não é isso, mas acabo por trabalhar muitas horas. (S 18. 10) Tenho dias em que 

estou cá 12 horas, por exemplo. (S 18. 11) Tem a ver com as fases. (S 18. 12) Portanto, 

há um trabalho de grupo, de equipa, estas questões todas de que lhe falei, que têm a ver 

com a coordenação, com as mudanças, com as avaliações, com tudo isso, as mais 

difíceis... (S 18. 13) Depois aquele trabalho pessoal, as aulas, o Doutoramento… Depois 

esses aspectos entram pelo meu tempo pessoal. (S 18. 14) É assim que sobrevivemos e 

realmente acho que a grande mudança… Cada ano que passa é mais complicado… E eu 

creio que não tem a ver com a instituição só, tem a ver, sobretudo, com as mudanças 

que temos vindo a sofrer. (S 18. 15) (A 18. 1) 
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(S 19) 

É curioso que neste seu processo, em que já entra com o Bacharelato a funcionar, a 

grande mudança que me refere é Bolonha. Estou certa? 

Sim, sim, mas depois também há uma coisa que eu gostava de acrescentar. (S 19. 1) 

Nós tivemos aqui 6 Cursos de Pós-licenciatura de Reabilitação, em que eu não era a 

Coordenadora, mas era o 2.º elemento do curso, porque tínhamos na altura uma colega 

que também era da Reabilitação e Coordenadora do Complemento de Formação, que 

entretanto acabou, e então ela foi rebuscada para a coordenação da Pós-licenciatura, mas 

eu era segundo elemento. (S 19. 2) E ainda, sem desmérito para a colega, eu era da 

prática, portanto eu tinha um conhecimento para… Tinha as ferramentas “para ir para a 

frente do touro” em termos de disciplinas e fizemos seis cursos. (S 19. 3) Agora abriu o 

primeiro mestrado e as coisas inverteram-se. (S 19. 4) Sou eu a Coordenadora deste 

Mestrado. Tem uma área de inovação. (S 19. 5) 

 

(S 20) 

Está-me a falar dos mestrados de natureza profissional? 

Sim, sim. (S 20. 1) 

 

(S 21) 

Têm só a Reabilitação ou têm mais áreas de especialização? 

Têm mais. A funcionar temos a Comunitária. (S 21. 1) Oncologia só tínhamos 5 

candidatos, não abriu, mas temos aprovados mais. (S 21. 2) Mas os que abriram foram 

estes dois. (S 21. 3) 

 

(S 22) 

Destas mudanças que têm vindo a acontecer nos vários cenários educativos e 

políticos, que repercussões podem vir a ter na profissão de enfermagem? 

Eu acho que a formação de cada estudante não começa aqui. (S 22. 1) (A 22. 1) Eu acho 

que o estudante quando chega cá traz um percurso já do secundário que é, de facto, 

marcante depois no ensino superior. (S 22. 2) Eu tenho pena de lhe dizer isto, mas é o 

que eu sinto, cada vez mais recebemos alunos piores. (S 22. 3) Também tenho dois 

filhos no ensino superior e isso preocupa-me por isso. (S 22. 4) Daí que Bolonha tem 

vantagens e inconvenientes. (S 22. 5) Terá algumas vantagens, mas que me parece que 

os alunos ainda não vêm preparados para agarrar este projecto. (A 22. 2) Acho que a 



 12 

formação tem que ser contínua e tem que haver um fio condutor e eu parece-me que 

estamos num momento de viragem e esse fio condutor ainda não existiu… (A 22. 3) E 

não sei se o vamos ter. (S 22. 6) Eu espero que sim. (A 22. 4) E por isso chega-nos cá 

alunos sem capacidade para trabalhar, a escreverem muito mal, com baixa capacidade 

reflexiva, má compreensão da leitura, com muito má preparação e, portanto, estou-lhe a 

dizer que não é por ser uma escola privada, porque esta escola tal, como as outras 

públicas, tem critérios de selecção pelas notas. (S 22. 7) O ingresso é exactamente igual 

ao do público. Claro que quem faz a média são os alunos. (S 22. 8) Nada muda, a massa 

chega igual… E, de facto, acho que … Depois, todo o percurso cá é muito mais 

dificultado e o que se passa é que alguns conseguem dar o salto, com as orientações 

tutórias, com os seminários, com o acompanhamento, com a figura do Coordenador de 

Ano (vamos conversando) e depois mesmo com a colocação dos alunos em 

determinados campos de estágios. (S 22. 9) Muitas das vezes é estratégico da nossa 

parte porque já conhecemos determinado sítio e sabemos como é possível puxar mais 

pelo [aluno] etc., etc., para se tentar colmatar aquelas lacunas. (S 22. 10) (R 22. 1) Mas, 

tenho algum receio de que … E depois também (eu não gosto de dizer o que vou dizer), 

mas acho que também os nossos jovens estão na vida de uma maneira diferente e isso 

na profissão reflecte-se muito. (A 22. 5) Que é o interesse, o empenho, a procura, a 

busca, o curso é meu e eu vou fazer o melhor. Não, “parece que me estão a fazer um 

favor às vezes”. (S 22. 11) 

 

(S 23) 

Bolonha, com as horas de trabalho individual do aluno que preconiza, introduz 

aqui a maior dificuldade, é dessa dificuldade que me está a falar? 

Exactamente! (S 23. 1) Eles não aproveitam. (S 23. 2) Por isso, é que eu lhe digo que 

depois com os ECTS, lógico que são diminuídas cargas horárias em sala, e eu acho que 

os alunos não estão ainda preparados para esse modelo. (S 23. 3) (A 23. 1) 

Por outro lado, como eu não estou na Coordenação do Curso em geral, não estou na 

direcção do curso, há coisas em que ainda estou um bocadinho mais fora, mas do que eu 

entendi de Bolonha é que era para uniformizar currículos, e eu acho que isso ainda não 

aconteceu. (S 23. 4) Porque a colega recebe um aluno de outra escola e ele não vem 

para o mesmo ano e vice-versa. (S 23. 5) Portanto, há aqui qualquer coisa que ainda não 

está… falo-lhe mais na minha experiência neste momento. Não sei se respondi? (S 23. 

6) 
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(S 24) 

Sim, sim. 

Em relação a todas estas mudanças de que temos vindo a falar, falou-me há pouco 

que faz um percurso de estudo e recorre para isso a horas do seu tempo, mas 

também nestas mudanças articula-se com uma série de outros actores não só da 

área de enfermagem, mas também de outras áreas do conhecimento, e com o 

exterior? 

Também! (S 24. 1) Esta escola, tal como outra escola, tem os seus compromissos 

sociais. (S 24. 2) Vai às reuniões da Ordem, vai a reuniões de associações, portanto, é 

uma escola perfeitamente integrada com todo o sistema nacional e eu tenho tido a 

oportunidade de ir a essas reuniões que a Ordem faz, que as associações fazem, 

seminários, reuniões de preparação todo este processo. (S 24. 3) 

Todo este trabalho de extensão que os docentes têm. 

Sim, sim, sim. Nem sempre vão os mesmos, porque também às vezes as reuniões estão 

marcadas, mas A, B ou C não podem ir, e nós vamos articulando. (S 24. 4) Portanto, 

este crescimento em termos de estrutura da escola também é feito por aí. (S 24. 5) 

Portanto, há todo um esquema nacional onde nós temos de estar perfeitamente 

integrados, onde a nossa escola tem que estar representada. (S 24. 6) 

 

(S 25) 

Por enquanto somos nós, docentes, que certificamos as competências. Sente-se 

confortável com esta nova alteração que a Ordem preconiza? 

Não, não me sinto confortável por variadíssimas razões. (S 25. 1) Uma delas: não 

entendo muito bem o porquê dessa certificação. (S 25. 2) Por um lado, em termos 

socioeconómicos, vai ser muito mau para os alunos, porque é mais um ano que os 

alunos vão ter, é mais um ano que o aluno vai trabalhar de borla, porque é um pseudo 

profissional e, sobretudo, porque ocorre numa época socioeconómica muito má do país 

e que eu acho que pode haver aproveitamento da situação. (S 25. 3) Por outro lado (e o 

que eu vou dizer é muito grave se calhar…), eu acho que há uma concorrência desleal 

do mercado e por isso estamos a competir com actividades diferentes e este país é muito 

pequenino e não quero dizer mais nada. (S 25. 4) 

Pois, pois. 
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(S 26) 

Pergunto-lhe agora quem são para si as referências no ensino de enfermagem no 

país? 

Neste momento não tenho, tive… mas neste momento já não estão. Tive no meu curso 

de base a Directora da Escola, a Bandeira Correia, tive outras pessoas… aliás, quero-lhe 

dizer que gostei muito da escola de base, mas da pós-básica não gostei. Na de base fui 

tratada como uma rapariga crescida, na pós-básica não fui… 

A Bandeira Correia foi a minha referência. Neste momento, para ser honesta, não tenho. 

Não vou falar daqueles nomes sonantes do país, eu não os conheço, não tenho 

contactos. Também gostei muito, eu gostei de todos, mas também gostei muito da Braga 

Maia, era uma senhora da Saúde Mental que está … depois veio para o Porto (porque eu 

fiz [o curso] em Viana o meu curso de base). Mas sei que na altura esta foi também, 

para além de todas elas à sua maneira, uma referência. Mas na pós-básica, por exemplo, 

não senti isso… 

 

(S 27) 

Há ainda alguma coisa, neste seu percurso, que me queira dizer e que eu não lhe 

tenha perguntado e que ache importante para o processo de mudança? 

Olhe, enfermeira, eu acho que nós temos que definitivamente saber em que cadeira nos 

queremos sentar. (S 27. 1) Eu acho que … está muito entre duas cadeiras, e não sabe 

muito bem para onde quer ir… (S 27. 2) 

 

(S 28) 

E que cadeiras são essas?  

Nós queremos ser enfermeiros, mas depois queremos ser outras coisas e depois 

deixamos fugir coisas para outros, e agarramos outras, é uma confusão… eu acho que 

temos que definir… (S 28. 1) 

 

(S 29) 

E isso tem reflexo quer na docência, quer na Profissão? 

Exactamente, se eu quero ser enfermeira tenho que me sentar na cadeira de enfermagem 

(ponto final parágrafo). (S 29. 1) Não quero dizer com isto que não tenham que haver… 

Acho que nós precisamos de outras áreas do conhecimento, mas temos que definir 

muito bem o nosso rumo. (S 29. 2) (A 29. 1) E a verdade é que eu acho que, ainda que 
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esteja a falar disto empiricamente, mas neste meu trajecto de vida quer hospitalar, quer 

na [docência] tem-se feito muita formação, mas não vejo visibilidade prática. (S 29. 3) 

Há muitos mestres, há muitos doutores, muita formação, mas eu acho que nós não 

sabemos muito bem… mas eu acho que estamos muito agarrados a uma história e que 

não conseguimos sair dela, e por isso não sabemos muito bem… (S 29. 4) 

Provavelmente, já não vai ser nesta geração. (S 29. 5) Eu provavelmente também vou 

ficar entre duas cadeiras também, vamos ficar todos, mas tenho pena porque emergiram 

outras novas profissões que poderão ocupar o espaço que nós não ocupamos na nossa 

cadeira. (S 29. 6) Não agarramos… é por aí! (S 29. 7) 

Muito bem, senhora professora, eu agradeço-lhe imenso esta entrevista. 

Esteja à vontade… (S 29. 8) 

 


