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Quadro Armação- Dimensão 1 - Diversificação na docência 

 

Dimensões 
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Representação 

do itinerário 

anterior à 

docência 

A experiência em contexto 

hospitalar 

 
Estou na profissão de Enfermagem desde 

1977. (S 1. 1) 

Fui bolseira do Hospital de Alcoitão e depois 

quando acabei o curso, vim para Lisboa para 

o Serviço de Cuidados Intensivos do Hospital 

Curry Cabral, que tinha em comum os 

Cuidados Intensivos e a Nefrologia. (S 2. 1) 

Que era uma coisa que naquela altura 

começou a dar os primeiros passos, nem 

sequer havia a especialidade médica, nessa 

altura. (S 2. 2)  

Depois estive lá até 1987. (S 2. 3) 

- Os traços do discurso têm centralidade na profissão de 
enfermagem que antecedeu à docência 

Outras experiências relevantes 
 

 - Outras experiências laterais com importância no 

itinerário 

Motivações para a docência 

 
Eu tinha muita experiência em Cuidados 

Intensivos e… logicamente pessoas com 

Politraumatismos, doenças do foro 

respiratório, pessoas com Ventilação Assistida 

e também tinha experiência de doentes com 

alterações da eliminação renal e diálise 

peritoneal… hemodiálise menos… Estava a 

começar a dar os primeiros passos. (S 2. 9) 

 E, portanto, talvez tivesse sido essa a razão 

porque.... A Professora Deodete Pereira de 

Matos, e depois a Professora Marta Lima 

Basto, no dia em que acabei o curso, e me 

entregaram o Diploma, convidaram-me logo, 

logo para vir para aqui. (S 2. 10) 

 E eu depois ainda tive de esperar um mês ou 

dois para o Enfermeiro Gramacho me deixar 

vir. (S 2. 11)  

Mas talvez tivesse sido por essa experiência 

que as pessoas não tinham muito… e isto era 

uma Escola de Ensino e de Administração. (S 

2. 12) 

- Os traços do discurso com motivação para a docência 
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 Eu sou do primeiro curso de Médico-

Cirúrgica. Fui formadora dos primeiros cursos 

de professores de Médico-Cirúrgica que era o 

curso zero, e depois p 

assei a ser… E depois fui aluna deles. (S 2. 13) 

Foi a partir daí que vim para aqui. Fiquei eu e 

mais três colegas desse curso. (S 2. 14) 

Foi por convite. (S 3. 1) 

 

 

Representação 

do itinerário 

docente 

Centralidade na formação 

Progressão na carreira 

 
Depois estive lá até 1987. (S 2. 3)  

Altura em que entrei para a ex pós-Básica de 

Lisboa que hoje é a ESEL, onde me mantenho 

até agora. (S 2. 4)  

Ao princípio comecei aqui como se fosse… 

Não é bem como assistente, eu vim em 

comissão de serviço. (S 2. 5)  

Porque o ser assistente era uma profissão na 

carreira da Docência antigamente. (S 2. 6) 

Ainda estive talvez um ano e depois abriu 

concurso e eu resolvi candidatar-me. (S 2. 7) 

O facto de eu ter vindo para a Escola talvez se 

prenda com aspectos que têm a ver com a 

prática profissional. (S 2. 8) 

Na escola? Entrei como Enfermeiro 

Especialista, depois foi como Docente, foi 

como assistente e depois dos Mestrados… 

aparecem mais tarde. (S 28. 1)  

Ah, entretanto fiz uma Licenciatura em 

História da Arte, que é uma coisa que eu gosto 

imenso, ali na Clássica, que me dá uma 

maneira diferente de ver as coisas e uma 

bagagem diferente para explicar algumas 

coisas. (S 28. 2)  

Depois fiz um Mestrado em Estudos sobre as 

mulheres. (S 28. 3) 

 Sou uma aficionada nas questões de género, 

sem ser feminista, está claro. (S 28. 4)  

Ah, e depois como tinha História de Arte (…) 

(S 28. 5) 

Sim, como tinha História de Arte, fiz a minha 

tese de mestrado em estética do cuidar no 

feminino. (S 30. 1) 

 - Os traços do discurso têm centralidade na formação e 

na progressão da carreira 
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Então fiz os cuidados praticados por mulheres 

em doentes em que a doença se vê, tumores da 

cabeça e do pescoço, doentes renais, em que se 

vê a doença, não é? (S 30. 2) 

E o que é que elas faziam. (S 30. 3) 

Porque se isto é uma arte, alguma coisa da 

estética tem de ter, estética, corrente filosófica, 

diga-se…. (S 30. 4) 

 Em 2004 e penso que foi discutido em 2005. 

(S 31. 1)  

Em 2005, fiz o concurso para coordenador, 

entretanto fiz o mestrado... Fiz concurso para 

coordenador em 2005 na área da investigação. 

(S 31. 2)  

Depois iniciei o processo de Doutoramento 

com estas questões voltadas para a 

Multiculturalidade. (S 31. 3) 

Não, o meu Doutoramento é em Psicologia 

Multicultural. (S 32. 1) 

É a Aberta. Porque aproveitei o facto de não 

precisar de fazer a parte curricular, que tinha 

lá feito o Mestrado, e portanto, parecendo que 

não, poupei um ano. (S 33. 1)  

Não sei o que é que o júri vai achar, mas eu 

gostei imenso. (S 33. 3)  

A hindu não, porque eu moro em frente a um 

templo hindu e são umas pessoas que são uma 

paz de alma. (S 33. 5)  

Acho que é um assunto importante, aliás, foi 

por ter tido problemas com estudantes 

enquanto  andava em  estágio com doentes de 

outras etnias e de outras culturas que eu 

resolvi fazer isto. (S 33. 7)  

Só abordei os hindus e os muçulmanos que são 

os que  vão mais aos Hospitais. (S 33. 8)  

Há culturas que têm os seus próprios 

Hospitais, como a judaica, tem o seu hospital 

e, portanto, não vai…(S 33. 9)   

Agora já vão muito mais as pessoas de Europa 

do Leste, mas deixo os judeus para outras 

pessoas porque estas duas culturas já me 

deram que fazer…(S 33. 10)   

Gostei imenso, adorei fazer o Doutoramento. 

(S 33. 11)  

Ainda por cima fiz um estudo etnográfico, com 
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imensas fotografias, com imensas (…) (S 33. 

12) 

E aprendi muitas, muitas coisas sobre as 

pessoas. (S 34. 3)  

E pensava que uns mais radicais, os 

Muçulmanos, e os hindus, mais pacíficos, não 

tinham problemas muito diferentes, mas na 

realidade, a privacidade e a nudez é 

absolutamente constrangedora para ambas as 

culturas. (S 34. 4)  

Mas a doença é feiura e a dependência tem o 

mesmo estatuto em termos de sofrimento que 

causa nos outros. (S 34. 5)  

E nós não temos cuidado nenhum com isso. (S 

34. 6)  

A história, como se fosse uma crónica. Uma 

história… e depois é que fiz a entrevista. (S 34. 

8)  

Mas resolvi escrever as histórias todas antes 

de partir para o resto. (S 34. 9)  

Só espero que o Júri goste. (S 34. 10)  

Vem um júri do estrangeiro, penso que é 

argentino, mas vive no Brasil, que parece que 

se dedica a estas coisas da multiculturalidade, 

e depois umas pessoas aqui da Aberta. (S 34. 

11) 

Não, não! Ajuda, ajuda imenso, porque para já 

traz visões, diferenças das coisas. (S 36. 1) 

Depois, como eu não faço parte do 

Científico… O Científico agora é muito 

diminuto. (S 36. 2) 

Ajuda muito, porque as pessoas depois podem 

expor as ideias, mesmo que não sejam 

aproveitadas logo, mais tarde há quem se 

lembra …(S 36. 4)   

 

Dinâmica organizacional 

 

 - Continuidades e ruturas com os estabelecimentos de 

ensino pós reconfiguração do parque escolar 

 

 

 

Professor de 

enfermagem na 

atualidade 

 

Centralidade nas funções 

docente 

 
Logo, logo! Porque entretanto deixou de haver 

especialidade e foi outra mudança em termos 

de formação avançada. (S 9. 1) 

- Os sujeitos revenem-se enquanto docentes nas 

atividades de ensino, investigação e desenvolvimento, 
gestão e extensão 
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 O curso de estudos superiores especializado, 

que durou dois anos, que depois acabou. (S 9. 

2)   

Para nós, não era muito diferente, porque 

tínhamos de adequar algumas coisas, mas no 

fundo a qualidade e a quantidade dos 

conteúdos do trabalho do aluno começou a ser 

maior… mas não foi grande a mudança. (S 9. 

3) 

Eu, por exemplo, vou-lhe dizer, eu mesmo nos 

cursos de especialistas, eu ia muitas vezes aos 

serviços, fardava-me e estava lá. (S 10. 3) 

 E depois fazia a mesma coisa, quando o CLE 

apareceu a primeira vez, pedia a uma colega 

minha do […]: “Deixa-me por favor vir para 

aqui fazer algaliações, entubações 

nasogástricas…” … (S 10. 4)  

Porque perde-se a mão… um bocadinho e fazia 

muitas vezes isso. (S 10. 5)  

Verdade, quando tinha de ir para um curso, e 

no segundo ano tinha estágio de médico-

cirúrgica e eu não ia fazer essas coisas e… não 

estou nada arrependida. Gostei imenso! (S 10. 

6)  

Foi uma grande mudança não pelos conteúdos, 

porque todos somos enfermeiros e sabemos os 

conteúdos, mas porque encontramos uma 

população completamente diferente em cada 

contexto… de usuários, digamos assim. (S 10. 

7) 

 Ah, aí faz toda a diferença. Estar a falar para 

um grupo de profissionais ou estar a falar para 

um grupo de pessoas que estão a aprender pela 

primeira vez uma coisa, é difícil, porque nós 

utilizávamos uma coisa, porque as outras 

escolas, todas as que integraram a ESEL, não 

tinham. (S 10. 8)  

Elas tiveram problemas foi quando apareceu os 

Mestrados e as Pós-Graduações. (S 10. 9)  

E o complemento. Nós não. (S 10. 10) 

Nós não. Portanto, para elas era difícil, para 

nós foi a linguagem. (S 11. 1)  

Presumir-se, dizer-se uma palavra…  e pensar 

que os alunos já sabiam… (S 11. 2)  

Nós não dávamos por isso, de vez em quando 
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olhávamos para as carinhas deles… (S 11. 3) 

Os alunos olhavam para nós com um ar muito 

“pasmado”, quando nós dizíamos por 

exemplo, Miocardite, ou qualquer coisa como 

cefaleia, qualquer coisa assim, hipotermia. (S 

11. 4)  

Bem! Uma coisa assim a meio de uma 

frase…Nós nem nos apercebíamos disso. (S 

11. 5) 

Mas depois tudo se aprende, não é? E foi uma 

experiência bastante gratificante trabalhar com 

gente mais jovem. (S 11. 7)  

Embora eu esteja muito ligada ao Ensino das 

Pós-Graduações. (S 11. 8)   

Até porque nós aqui temos tendência para nos 

juntarmos por área de interesse. (S 15. 1)  

Eu trabalho com pessoas da área de Nefrologia, 

por exemplo, todos já foram meus alunos, 

todos os que têm Médico-Cirúrgica e que estão 

aqui, mas é por área de interesse, nós 

entendemos perfeitamente. (S 15. 2) 

 Um é da […], que é o dos cuidados críticos, 

outro da Ravara… Nós quando trabalhamos os 

quatro ou cinco não há nenhum problema, 

porque nós juntamo-nos por área de interesse. 

(S 15. 3)  

E é fácil, a gente adivinha o que o outro quer, 

discute, mas depois veste a camisola. (S 15. 4)  

E eu acho que se passa isto com todas as 

pessoas, os da Saúde Comunitária fazem a 

mesma coisa. (S 15. 5)   

Estava fechado num armário não sei onde… e 

é esse tipo de burocracia que depois nos faz… 

atrasa muitas coisas, nos faz andar aborrecidos 

e os estudantes também não compreendem, 

porque depois também há outra coisa que corre 

bem, por exemplo… que é, pedimos… ou nós 

lançamos as notas dos alunos em lugar dos 

serviços académicos. (S 16. 1)  

Algumas pessoas ainda mandam aos serviços 

académicos, mas eu gosto muito de lançar as 

notas dos alunos, porque a responsabilidade é 

minha se eu me enganar. Sou eu, percebe? (S 

16. 2)  

É bom, pedimos uma pauta e a pauta aparece, 
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lança-se as notas, entra-se no blackboard e os 

alunos…cada um vê a sua. (S 16. 3)  

Há coisas que melhoraram muito. (S 16. 4) 

Tem a ver com uma configuração informática 

que não existia, que agora existe e é muito, 

muito facilitador da comunicação. (S 16. 5) 

Além de depois termos os mails particulares de 

cada estudante e do grupo, que também 

podemos usar. (S 16. 6)  

Por vezes não consigo aceder ao blackboard de 

casa e envio… Há muita coisa que melhorou e 

outras coisas que pioraram… (S 16. 7)  

Sim, Enfermagem Nefrológica. (S 22. 1)  

E propusemos. Entretanto, o Conselho 

Científico aceitou e eu propus acreditação à 

Europa e está creditado pela Europa. (S 22. 2) 

Eu ainda era só professora adjunta e nisso é 

que eu acho que as direcções que têm passado 

por aqui, desde que eu cá estou, mesmo 

quando eram quatro directoras diferentes, 

permitem que se faça isso. (S 22. 4)  

Não existe: Mas vai fazer isso para quê? Até 

podem votar contra na altura, por não gostarem 

ou porque é muito caro ou porque… nós é que 

os temos que convencer que aquilo vale a pena. 

(S 22. 5)  

Nós já fizemos estas pós-graduações e agora 

dão muito resultado, porque os estudantes que 

as fizeram têm o segundo semestre de 

mestrado feito. (S 22. 6) 

Depois na oncologia são quatro ou cinco, não 

é? Elas ainda estão no CLE. (S 25. 1) 

 Eu não estou, estou na investigação do 

Mestrado e era muito para mim, já não sou 

jovem. (S 25. 2)  

Dou a Investigação no CLE, mas dou poucas 

horas a duas turmas e, portanto, este ano já o 

passei. (S 25. 3)  

Porque não se justifica terem mais um 

professor só por três horas porque quem dá 

determinadas matérias como por exemplo o 

focos grupo, também dá a entrevista. (S 25. 4) 

E depois há outra coisa que eu também acho, 

essa é uma coisa positiva, mas eu posso fazer 

isso, não há ninguém que me diz: “Mas o que é 
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isso, não vais dar aulas ao CLE?” (S 26. 2)  

Ninguém diz isso, porque as justificações são 

lógicas. (S 26. 3)  

Agora ia dizer outra coisa… mas era 

exactamente o contrário. O que é que acontece, 

mas perdi-me… mas já lá vou… Também pode 

tirar essa capacidade criativa. (S 26. 4)  

Há pessoas, como eu estava a dizer, que eu 

acho que isso é que é uma coisa negativa, há 

pessoas que estão em tudo. (S 26. 6)  

Porque eu acho que realmente não se pode 

estar em tudo, e peço desculpa pela ligeireza da 

palavra, mas é um pouco como uma linha do 

comboio, ou faz a agulha para um lado ou faz 

para outro. (S 26. 7)  

Não se pode estar a pensar em termos de 

mestrado que vai dar uma revisão sistemática 

da literatura, e depois de repente vai dar a 

entrevista, não é? (S 26. 8)  

Porque o tema “entrevista” nos dois tipos de 

curso é diferente e estar sempre  “a fazer 

pontes”… é cansativo mentalmente. (S 26. 7)   

Exactamente! Eu, por acaso, tenho a sorte de 

neste momento de estar com pós-graduação, e 

dou imensa matéria na pós-graduação. (S 27. 

1)  

Além da investigação, depois dou uma parte 

clínica considerável, que gosto imenso dessa 

matéria. (S 27. 2)  

Gosto imenso de dar… Depois vai dar o 

Professor Filipe, que é… está a fazer um 

doutoramento na área da adaptação e adesão 

terapêutica, no doente renal. (S 27. 3)  

Não é terapêutica em comprimidos, é a vida, a 

vida toda medicada, digamos assim… e vai dar 

as questões da adesão. (S 27. 4) 

 Portanto, cada um pode melhorar muito, muito 

aquilo que sabe, percebe? (S 27. 5)  

Eu estou à espera de discutir o meu 

doutoramento que é na área de 

Multiculturalidade e fiz um trabalho com 

pessoas doentes muçulmanas e hindus. (S 27. 

6)  

Temos muitos, “são as vivências do corpo 

doente em diferentes culturas” e, por exemplo, 
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gosto imenso dessa matéria. (S 27. 7)  

E gosto imenso desta matéria, tenho uma 

opção agora que é exactamente assim…(S 27. 

8) 

Absolutamente! E outra coisa que esta Escola 

tem e que é de realçar é a forma como permite 

que os docentes adquiram graus académicos. 

(S 28. 1)  

A [escola] era soberana nesse aspecto, não 

havia ninguém que não tivesse mestrado. 

Ninguém! (S 28. 2) 

O primeiro… o mestrado começou agora. (S 

44. 1)  

Mas a pós-graduação, nós sozinhos, nem Porto, 

nem Coimbra, nem Algarve, nem Madeira, 

nem Açores, nem ninguém, começou, o 

primeiro foi em 2005, o segundo em 2007, 

2006, peço desculpa, só com pós-graduação, 

sem ter equivalência a absolutamente a nada. 

(S 44. 2)  

Mas como eu já fiz as coisas ao abrigo de 

Bolonha, o curso era todo calculado com  

ECTS, pedimos uma autorização especial aqui 

à Escola, porque ninguém fazia ainda, para nos 

deixar fazer já com ECTS. (S 44. 3)  

Centralidade no saber 

disciplinar 
 

 - os sujeitos reveem-se no domínio de um saber 

disciplinar conceptual próprio  

Na dualidade identitária 

Enfermeiro e Professor 

 
Acho, acho! (S 4. 1)  

Eu acho que é como o perfil para ser 

enfermeiro. (S 4. 2)  

Quer dizer, as pessoas têm de se preparar para 

uma certa exigência tanto da parte dos doentes 

e das famílias, como depois pela parte dos 

estudantes. (S 4. 3) (A 4. 1) 

 Porque sobretudo em ensino de adultos, os 

estudantes não aceitam tão facilmente uma 

coisa que o Professor diz. (S 4. 4) 

 Quer dizer, o Professor tem uma função como 

que de completar o que uma pessoa já sabe. (S 

4. 5) 

 Nunca pode pôr de parte a experiência de 

- Os sujeitos revenem-se enquanto docentes na 

dualidade identitária entre enfermeiro e professor 
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ninguém, mas muito menos de um enfermeiro 

profissional. (S 4. 6) 

 E eu comecei logo a experiência profissional, 

como Docente, a ensinar enfermeiros que já 

eram enfermeiros há muito tempo. (S 4. 7) 

 Os primeiros cursos de especialização de 

Enfermagem médico-cirúrgica só tinham 

Enfermeiros Chefes. (S 4. 8)  

Coisa que eu ainda não era. Fiz concurso para 

enfermeiro especialista só… penso que dois 

anos depois… (S 4. 9) 

Não, penso que um ano depois de estar aqui. 

(S 5. 1)  

Porque eu, como vinha em comissão de 

serviço, não perdia a minha posição na 

carreira Hospitalar. (S 5. 2) 

E, portanto, já ensinava pessoas que eram 

enfermeiros chefes. (S 5. 3)   

Com uma certa relutância algumas vezes à 

mudança, outras vezes a desfazer um 

bocadinho aquilo que se faz e pensar de outra 

maneira, mas também muito gratificante. (S 5. 

4)  

Eu acho que é preciso mesmo esse perfil. É 

preciso um perfil de (…) como é que eu hei-de 

explicar (…) O professor… Dizem: “O 

professor tem a faca e o queijo na mão”. (S 5. 

5) 

 Pode ser, nalgumas situações assim, mas 

noutras é mais exigente, um curso com adultos 

desta natureza do que um curso… em que se 

vai dar a matéria… também é exigente, são 

perfis diferentes. (S 5. 6)  

É preciso ter uma postura mais aberta e de 

diálogo e de discussão e de troca de 

experiências do que propriamente ser uma 

coisa só transmissiva. (S 5. 7)  

Eles têm sempre qualquer coisa a dizer, os 

estudantes mais velhos, e muitas vezes com 

razão. (S 5. 8)  

Portanto, aquela posição rigorosa de “eu sou 

o Professor”, eles consideram-nos mesmo o 

Professor. (S 5. 9)  

Mas, eu sou Professor e eu é que detenho o … 

conhecimento podemos deter mais (…) ou pelo 
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menos mais sistematizado coisas que eles não 

têm, mas (…) mas é preciso um perfil de 

abertura à mudança, muita flexibilidade e um 

papel educativo que nos jovens, os que vêm 

para os cursos de Licenciatura, tem a ver um 

bocadinho com a continuidade daquilo que se 

passa em casa deles. (S 5. 10)  

Porque as principais dificuldades que eu sinto 

aqui… têm a ver com o comportamento e o 

tratamento que eles dão às pessoas. (S 5. 11) 

Não é agradável a maneira como tratam as 

pessoas e nem sei como é que hei-de explicar… 

Não dizem o senhor, a senhora, dizem…. o que 

é que você quer? Isso a mim… (S 5. 12) 

Agora estou a falar da licenciatura, naquela 

altura não. (S 6. 1)  

Os Enfermeiros Chefes, até porque tinham 

uma posição diferente… não, não tratavam 

tanto assim, mas... Mas alguns também ainda 

iam tendo esse tipo de discurso. (S 6. 2)  

Mas desmistificar um bocadinho, que cada um 

tem o seu poder, o doente tem o poder dele, o 

Enfermeiro tem o poder, mas o doente também 

tem. (S 6. 3) 

 É preciso essencialmente uma posição de 

abertura para discutir coisas que 

eventualmente até já podem saber. (S 6. 4) 
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Quadro Armação- Dimensão 2 - Diversificação na docência 

 

Dimensões 

 

 

Categorias 

 

Subcategorias 

 

Descritores 

C
en

á
ri

o
s 

d
e 

a
çã

o
 e

d
u

ca
ti

v
a

 

 

A escola 

enquanto 

organização 

Relacional e sinérgica 

  

- A escola é um espaço de ação e 
interação entre os atores otimizando as 

funções de todos 

Relacional e fechada 
A ESEL é uma Escola Não Integrada, nós 

tivemos muitas mudanças aqui... (S 14. 1)  

O facto de se tornar […]… Juntou-se uma 

configuração de […] Escolas, com quatro 

culturas diferentes. (S 14. 2) 

 E, como sabe, muda tudo mais rapidamente do 

que a cultura. (S 14. 3) 

 Como sabe, a cultura institucional é a coisa 

que mais tempo leva a mudar, eu acho que até 

nunca muda, não é tão facilmente assim… as 

pessoas ajustam-se à cultura vigente, digamos 

assim, que é aquela que temos todos de fazer, 

mas predomina a sua forma de estar, como 

estava na “sua” escola. (S 14. 4)  

Não tem mal nenhum, porque depois têm a ver 

com aquilo para que temos mais jeito. (S 14. 5) 

 A cultura faz-se disso. Eu não tenho (…) Vou-

lhe dizer uma coisa, o que mais me incomoda 

na junção das quatro Escolas não tem a ver 

com os docentes nem com a maneira como se 

dão. (S 14. 6)  

Um não diz, porque julga o que o outro disse e 

é o que mais nos perturba. Às vezes andamos 

aborrecidos uns com os outros e são coisas que 

nos transcendem, percebe? (S 14. 8) 

Embora tenha ouvido, e evidentemente que há 

pessoas com quem nós nos damos melhor do 

que com outras… estava com um pouco de 

medo de que agora… vai haver a prevalência 

de uma escola perante outra. (S 15. 6) 

Agora, a burocracia é horrível! (S 15. 10)  

Nunca sei se os trabalhos estão na 

Gulbenkian… (S 15. 11)  

Só para lhe dar um exemplo, eu tive um aluno 

que me entregou um trabalho a 4 de Março e só 

ontem é que o trabalho me chegou às mãos. (S 

- A escola é um espaço de interação 

fechada ainda sobre si própria 
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15. 12)  

Um aluno que quer o relatório para ser 

especialista. Já podia estar cá fora a nota. (S 

15. 13) 

 Se os alunos têm que entregar os trabalhos nos 

serviços académicos da […] é lá que eles têm 

que ficar e o Professor vai lá buscar. (S 15. 15) 

Não nos custou muito, sabe porquê? Porque nós 

referimo-nos ao pólo Resende, ao 

pólo…Gulbenkian… quer dizer, não perdemos 

completamente a nossa identidade. (S 38. 1) 

Quer dizer, nós somos da ESEL, que é uma 

coisa que em termos sociais pode parecer mais, 

Escola Superior de Enfermagem de Lisboa, é de 

Lisboa, é pública, não há outra. (S 38. 2)  

Depois temos, pólo Ravara …. Se for à 

telefonista, ela diz sempre ESEL pólo Resende, 

faz favor… há uma construção para não se 

perder a identidade e para nos lembrarmos… 

porque eu acho que o passado não se apaga 

assim. (S 38. 3) (A 38. 1) 

Nós até podemos ir para, mais tarde e sermos 

integrados numa Universidade. (S 38. 4)  

Se tivermos só num sítio vamos deixar de ser 

pólo Resende, pólo Ravara… mas estamo-nos a 

habituar a isso. (S 38. 5)  

Vamos supor que vamos para um sítio qualquer. 

(S 38. 6) 

Espacial Isolamento 

 
Há e vai continuar a haver, com alguma 

dispersão, bastante dispersão. (S 17. 1)  

Há uma coisa que é péssima, vou-lhe dizer, que 

é dar aulas ao 2.º Ano, dar aulas ao 3.º Ano e 

dar aulas ao mestrado, é o meu caso… (S 17. 2) 

Dou investigação, venho para aqui. (S 17. 3)  

Quando é o 2.º Ano, vou para a Gulbenkian, 

aulas de investigação. (S 17. 4)   

3.º Ano venho para aqui e os mestrados vou 

para a Ravara. (S 17. 5)  

Portanto, há dias em que eu estou de manhã 

aqui, sei lá, se me calhar … É todo o dia e é 

extremamente cansativo. (S 17. 6)  

Esta mudança também é um aspecto negativo. 

(S 17. 7)  

- A escola é referida enquanto espaço 

estrutural com algum isolamento 
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Se fosse só um edifício… era melhor nuns 

aspectos, mas… eu gosto muito do meu 

gabinete, por exemplo… e tenho imensa pena de 

deixar o gabinete. (S 17. 8)  

Quem vem para aqui já sabe… por exemplo, 

esta colega é nova…. Quem vem para aqui já 

sabe que há outros sítios em que as pessoas não 

personalizam tanto as coisas [os espaços]. (S 

17. 9)  

Há outros sítios em que as pessoas não sabem 

que docente está naquele gabinete. (S 17. 10)  

Eu não encaro isto assim, porque passo aqui 

muito tempo com os estudantes que vêm aqui. É 

melhor estar aqui num sítio assim… (S 17. 11)  

Às vezes faz-se um chá, quando é Inverno e 

estamos aqui a trabalhar, mas isso é uma 

maneira de estar de cada um. (S 17. 12)   

Não quer dizer que seja melhor ou pior. (S 17. 

13)  

Eu sou assim. Se este edifício pertencesse à 

ESEL era diferente… o único que pertence é o 

da Ravara. (S 17. 14)   

A Gulbenkian eu pensava que pertencia mas 

não, o IPO penso que também vai… As pessoas 

querem aquele edifício… Tem umas instalações 

belíssimas. (S 17. 15)  

Tem uma coisa péssima que é o estacionamento. 

Depois toda a gente que vai para a escola tem 

que pagar estacionamento e as pessoas não 

podem despender esse dinheiro todo o dia e a 

organização hospitalar não tem aberto mão 

dessa regalia… (S 17. 16) 

Esta parte o Estado podia-nos dar. (S 17. 17)  

Esta parte nunca pode ser outra coisa que não 

algo voltado para a saúde, nunca pode, tem que 

ser sempre uma coisa voltada para a saúde, 

porque assim está no testamento de quem doou. 

(S 17. 18)  

Em que se pode fazer o que se quiser, mas numa 

coisa voltada para a saúde, tem que ser… por 

isso é que existe o serviço de sangue, o 

INFARMED, a casa do Gil e uma escola de 

enfermagem… (S 17. 19)  

Eu gosto muito deste edifício, é central, eu 

gosto muito deste edifício. (S 17. 20)  
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Eu sinto saudades é da casa, porque depois 

tenho, assim um sítio para trabalhar, porque 

não dou aulas todos os dias, e depois posso vir 

para aqui descansada trabalhar, percebe? (S 

17. 21) 

Eu vou para os outros lados e até posso lá estar 

todo o dia, mas sei que às vezes venho aqui até 

terminar qualquer coisa…(S 18. 1) 

Passei aqui 20 anos da minha vida! Não é 

brincadeira! (S 19. 4)  

Agora é como se nos quisessem tirar a nossa 

casa… e agora vais para ali! (S 19. 5)  

Eu não sou capaz… aliás, eu disse logo: Vocês 

nem pensem tirar-me o meu gabinete! Podem lá 

pôr quem quiserem, ao lado, numas cadeiras… 

mas eu não saio dali! (S 19. 6) 

Se formos todos juntos não. Não! (S 40. 1) 

Se tivéssemos ido logo para ESEL, só era 

penoso. (S 40. 3) 

 Assim não, isto foi assim um estádio intermédio 

que se formos só Universidade de Lisboa… 

Vamos supor que somos integrados, não é? 

Universidade de Lisboa… Somos a Escola 

Superior de Enfermagem de Lisboa, conforme a 

faculdade de Medicina ou faculdade de 

enfermagem e aí já temos outro… (S 40. 4)  

Porque se formos para a universidade… A 

irmos é como faculdade, não é como escola. (S 

40. 5)  

 

 

Representação 

do ensino de 

enfermagem 

Natureza politécnica 

 
Não creio que o facto de ir para a universidade 

ou não ir seja melhor, pode melhorar alguns 

aspectos sociais, porque entra como se fosse 

uma faculdade, mas os miúdos nunca dizem que 

vêm para a escola de enfermagem. Dizem: Olha 

vou para…amanhã vais à faculdade? (S 41. 1)  

É para aqui que eles dizem que vêm. Mas não é 

por mal, é porque já são estudantes 

universitários, embora sejam do politécnico, há 

similaridade entre os graus, portanto, não é 

isso... (S 41. 2) 

É um subsistema. Ah.. Como é que eu vejo.. O 

que é que me perguntou? (S 41. 3) 

Eu neste momento com o Professor Mariano 

- Os sujeitos caracterizam o ensino 

sobreponível à matriz do ensino 

politécnico 
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Gago, que está já há muito tempo como 

ministro da Ciência e Tecnologia, e sem crítica 

absolutamente nenhuma, porque tem feito 

coisas extraordinárias, penso que isto não vai 

passar daqui, porque ele não aprecia muito que 

os enfermeiros estejam misturados com outro 

tipo de licenciaturas, digamos assim. (S 42. 1) 

É a ideia que eu tenho, terá as suas razões. (S 

42. 2) 

Agora se for outra pessoa… Não.. Sabe que eu 

não me importo de… Porque o instituto 

superior politécnico é onde as pessoas são as 

mais conceituadas, em termos de engenharia, e 

é um instituto superior politécnico. (S 42. 3) 

 Isso não me faz confusão nenhuma. (S 42. 4)  

Nem acho que devamos sair dos institutos, se 

quer que lhe diga, porque já se viu que em 

termos monetários é um bocadinho diferente, 

nós precisamos de mais dinheiro do que 

qualquer outra faculdade, que a faculdade de 

letras, por exemplo, porque nós temos material 

que eles não têm, eles até podem investir muito. 

(S 42. 5) (A 42. 1)  

Eu já lá andei, que eu digo que fiz o curso de 

história com a vertente de arte e andei lá quatro 

anos e … (S 42. 6) 

Evidentemente! Não é como este, que tenho que 

estar sempre com o material actualizado: 

seringas novas, material novo, medicamentos. 

(S 42. 7) 

Porque os estudantes antes de ir para o 

hospital… 

Seguros. Antes de ir para o hospital, os alunos 

têm montes de ampolas, partem seringas. 

Então, não vão agora estragar… (S 42. 8) 

A parte instrumental é enorme aqui! (S 42. 9) 

Eles não têm, então, também não lhes faz 

diferença nenhuma viver de… Se quer que lhe 

diga. Isso para mim não é problema, embora 

ache que socialmente as pessoas talvez 

reconhecessem o nome […] se isto fosse ensino 

universitário, percebe? (S 42. 10) 

Ficamos assim… Não… Mas para mim, não há 

problema, para mim não é… Isso não me faz 

diferença. (S 42. 11) 
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Bolonha não me preocupou absolutamente 

nada. Só me preocupa porque o trabalho 

autónomo que os professores têm de pôr na 

cabeça que quando dão tempo para trabalho 

individual dos alunos, depois têm de exigir 

trabalho feito. (S 47. 17)   

E não é um teste, é uma coisa diferente, é um 

produto final diferente. (S 47. 18)  

Os testes muitas vezes não dão esta resposta E 

cada vez fazem mais  testes. (S 47. 19)  

Podem fazer-se testes sobre as  coisas clínicas, 

mas das outras coisas…. É difícil responder 

com um teste. (S 47. 20) (A 47. 5) 

Ancorado a modelos de formação 

tradicionais 

 
 

- Os sujeitos caracterizam o ensino sob 

um prisma de missão ligado a modelos 

clássicos de formação 

Novos cenários 

 

- Os sujeitos caracterizam o ensino 

sobreponível à matriz do ensino 

Universitário 
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Quadro Armação - Dimensão 3 - Diversificação na docência 

 

 

Dimensões 

 

 

Categorias 

 

Subcategorias 

 

Descritores 

E
st

ra
té

g
ia

 

 

 

Mutações 

significativas da 

memória coletiva 

Catalisada pelas reformas de 70 - A reforma operada nos anos 70 parece 

ser determinante para a mudança do ensino 

na atualidade 

Catalisada pelo Processo de 

Bolonha 

 
Olhe, eu quero-lhe dizer que não sou uma pessoa 

de muito difícil adaptação porque uma coisa é eu 

ter que me adaptar, mas ter outra opção, e outra 

coisa é eu ter que me adaptar porque não tenho 

outra opção. (S 19. 1)  

Para mim, nunca é problema, se não tenho outra 

opção, tenho que me adaptar ou vivo 

infelicíssima, não é? (S 19. 2)  

Ou vivo infelicíssima e nunca me adapto, ou 

então se não tenho outra opção… Eu vou para 

qualquer lado, vou para todo o lado, vou para 

onde eles quiserem, mas eu tenho que ter aqui um 

sítio que me sinta em casa. (S 19. 3)  

Passei aqui 20 anos da minha vida! Não é 

brincadeira! (S 19. 4)  

Agora é como se nos quisessem tirar a nossa 

casa… e agora vais para ali! (S 19. 5)  

Eu não sou capaz… aliás, eu disse logo: Vocês 

nem pensem tirar-me o meu gabinete! Podem lá 

pôr quem quiserem, ao lado, numas cadeiras… 

mas eu não saio dali! (S 19. 6)  

Agora, nós temos vários grupos de trabalho, 

porque nós organizamo-nos nesta escola por 

departamentos. (S 19. 7)  

Eu sou do departamento de investigação, sou 

coordenadora desse departamento, porque sou 

Professora Coordenadora na área de 

Investigação, o que é raro, não há muita gente. 

(S 19. 8)  

Assim, há uma ou duas pessoas e tenho o 

departamento neste momento só com duas 

pessoas porque as outras pessoas reformaram-se. 

- A reforma operada na atualidade na 

sequência do processo de Bolonha é fator 

determinante de mudança 
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(S 19. 9)  

Éramos um departamento enorme! Só aqui a 

Resende é que tinha o departamento de 

investigação e agora tivemos que convergir 

pessoas que davam a investigação nas outras 

escolas para construir um grupo, por exemplo, 

para dar a disciplina. (S 19. 10)  

Não houve problema absolutamente nenhum. (S 

19. 11)  

As pessoas é que escolheram a matéria que 

queriam dar, cada um dá a matéria que gosta e 

eu acho que é assim. (S 19. 12)  

Organizamos a disciplina de uma maneira que 

uma primeira parte é dada por uns… os 

estudantes vêem aquelas pessoas… (S 19. 13)  

Depois, vem quem é perito em entrevista, quem é 

perito em focos-grupo, e não se fica com aquele 

peso de uma disciplina que é nova, e divide-se 

por áreas de interesse e eu já sei… (S 19. 14)  

Todos os anos eu reformulo os slides para 

melhor. (S 19. 15)  

Eu por acaso já fui regente da disciplina, agora 

quem é, é  a Professora Pinto Santos que veio do 

IPO. (S 19. 17)  

Não me peçam para mudar uma coisa para a 

qual não estou motivada, porque eu vou fazer 

mal com certeza absoluta. (S 19. 18)  

Mesmo que eu queira fazer bem, não consigo. (S 

19. 19)  

Quer dizer, posso fazer bem, mas não faço o meu 

melhor. (S 19. 20)  

Juntar-se com os pares… Agora não tanto, mas 

antigamente fazíamos assim uma espécie de 

sabatinas, mesmo no departamento de 

investigação. (S 19. 21)  

Olha, não sabemos nada de revisão sistemática 

da literatura, nós devíamos guardar uma reunião 

para isso. (S 19. 22)  

Para vermos o que é que cada um sabe, porque 

isto vai ser o futuro, já dizíamos isto há não sei 

quanto tempo… (S 19. 23)  

Porque uma vez no Curry Cabral… Nós 

trabalhávamos muito com os hospitais e 

principalmente eu. (S 19. 24)  

E o Curry Cabral é o meu hospital de referência. 
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(S 19. 25)  

Então, às vezes diziam-me: Ah, se pudesse vir cá 

fazer um curso de 120 h, porque para o ano 

vamos ter umas jornadas. (S 19. 26)  

E então o que é que fazíamos? A escola deixava-

me ir, fazíamos esses cursos de 120 h duas vezes 

por semana, da parte da tarde, e eles faziam logo 

o projecto para apresentar no ano seguinte. (S 

19. 27)  

Era giríssimo o que se fazia, era, A revisão 

sistemática da literatura começou a ser a moda. 

(S 19. 28)  

Então chegámos à conclusão que, quando eu quis 

preparar essa matéria há muitos anos já, sabia-

se muito pouco. (S 19. 29)  

Então fazíamos assim coisas sobre análise de 

conteúdo, coisas sobre métodos quantitativos 

mais avançados e sempre com colegas nossos. (S 

19. 30) (R 19. 2)  

Quem mais sabia explicava a quem menos 

sabia….(S 19. 31)   

Depois há também uma coisa que é muito 

importante referir. Nós temos imensa liberdade 

aqui na [escola] e sem liberdade ninguém cria 

nada. (S 21. 2) 

Eu acho, embora haja gente mais renitente. (S 

36. 6)  

Pessoas mais velhas. Foram-se embora o ano 

passado parece que quase vinte pessoas. (S 36. 7) 

Mesmo que tenha de mudar de assunto, muda de 

contexto, mas tem a mesma posição. De poder, 

percebe? (S 36. 9) 

Isso não está escrito em lado nenhum, mas é 

como lhe digo, é o que eu penso. E portanto isso 

(…) como lhe digo, a mudança causa mais 

irritação e mais coisas pela comunicação que nós 

não temos uns com os outros e portanto quando 

estamos à espera de coisas… e tem uma 

secretária no lado, uma pessoa, que estamos à 

espera que enviem os trabalhos para corrigir. 

[….] enfim….. sem comentários! (S 36. 11) 

Eu, por exemplo, era da disciplina do adulto e 

idoso, tiraram-me dessa disciplina. (S 37. 1) 

 E o que me irritou na altura e disse: Não foi por 

me tirarem, eu tenho coisas a mais. (S 37. 2) 
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Como já tinham muita experiência e eram de 

outro pólo, geriram no papel, mas depois 

ninguém pediu… Olha, custa-me que vocês, não é 

por me terem tirado, mas que vocês tivessem feito 

tábua rasa daquilo que as outras pessoas nas 

outras escolas faziam … Eu até disse a uma 

rapariga de quem gosto imenso e foi minha aluna 

aqui… Vocês podiam ter pedido… Como é que 

vocês fazem? Nem que fosse para não aproveitar, 

nada. Mas como é que vocês faziam? Como é que 

era a disciplina? E nem sequer me disseram 

nada. (S 37. 4)  

Um dia pensei: eu tenho alunos em estágio? 

Estava a pensar que teria alunos em estágio e 

[responderam] Não! Já não fazes parte do Adulto 

e do Idoso. Eu fiquei um bocadinho magoada 

com isso, sei que não é por me acharem 

incompetente, não foi nada disso, não pensaram! 

Isso por acaso… mas eu fui sempre dizendo e 

agora isso já não se passa. (S 37. 5) 

Fui sempre dizendo, sempre dizendo! E agora 

isto já não se passa assim, já é diferente. (S 37. 

6) 

Isso é que eu acho que não há ninguém que diga 

assim: “Puseram uma pedra no caminho que esta 

não vai passar”. (S 44. 5)  

Eu sou como o Fernando Pessoa… pedras no 

caminho, apanho-as todas e um dia vou construir 

um castelo. (S 44. 6) 

Lido, lido bem com isso depois de ter ouvido uma 

resposta que o Ministério da Ciência e 

Tecnologia deu à Ordem. Lido perfeitamente com 

isso. (S 46. 1)  

Tem de haver uma certificação de competências e 

não é a Escola que o pode fazer, isso eu acho, e a 

Ordem é o organismo regulador da Profissão, e é 

quem dá o título, que diz que aquela pessoa pode 

ter o título de especialista, acho que até se 

completa muito. (S 46. 2)  

Agora tem é de ser um nível académico 

obrigatório juntamente com a certificação de 

competências. (S 46. 3) 

Tem de ser feito numa Escola qualquer, pode não 

ser aqui. (S 47. 1) Agora dizer que certificam-se 

as competências… Não se certificam as 
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competências e a parte académica numa grelha 

vale x por cento para certificação de 

competências. (S 47. 2)  

E não era bem isso que estava proposto e, 

portanto, o Ministério já disse inclusivamente, o 

Ministério da Ciência e Ensino Superior que se 

há pessoas que estão dois anos numa Escola ou 

Universidade a realizar um curso de pós-

graduação que é de nível de Mestrado, o que  têm 

mais é de ter obrigatoriamente as competências 

asseguradas para ter  um título. (S 47. 3) 

É justificável. Ah, não sei como é que vou fazer, 

porque a lei saiu, mas não está regulamentada, 

portanto agora esperamos muito tempo, se Deus 

quiser. (S 47. 4)  

Mas outra coisa é a pessoa não querer fazer 

nada academicamente e (…).E querer a sua 

certificação de competências… (S 47. 5)  

Não, eu trabalho há tanto tempo nesta área, tem 

que me dizer que as competências básicas que eu 

tenho me permitam quando sair daqui, pôr no 

meu portfólio que eu sou proficiente naquela 

área ou perito…. (S 47. 6)  

Por acaso, tenho estado a tratar da parte do 

enquadramento não é? A passagem da fase 

teórica para a fase empírica. Ah, mas eu lido bem 

com isso. (S 47. 7)  

Desde que as pessoas que estejam a certificar 

competências sejam pessoas competentes. (S 47. 

8)  

É muito bem feito. Os eixos orientadores muito, 

muito interessantes e nada a opor, nada… (S 47. 

11)  

E, portanto, a Ordem pode ter outros defeitos… 

as pessoas dizem não faz nada pela profissão, 

bem, poderia fazer melhor. (S 47. 12)  

Mas não se está a pôr em causa aquilo que se 

tem feito e aquilo que a Sra bastonária Maria 

Augusta, toda a vida fez pelos Enfermeiros antes 

de estar na Ordem é notável. (S 47. 13) 

E …. 

Nem está em causa. E, aliás, ela e os enfermeiros 

das Escolas que fizeram imenso pelo Profissão. 

(S 47. 14)  

 Acho muito interessante o modelo de  
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desenvolvimento, “mas a sopa não pode estar 

toda no mesmo caldeirão”. (S 47. 15)  

Catalisada por outros factos da 

memória coletiva 

 
A escola no ano 2000, 1999 abre o CLE pela 

primeira vez já como Licenciatura… Ah, mas aí 

foi a grande mudança! (S 8. 3) (A 8. 1) 

Exactamente! (S 10. 1)  

A mudança grande foi o CLE, o Curso de 

Licenciatura em Enfermagem, que nos fez a todos 

mudar muito, começamos (…).(S 10. 2) 

A mais marcante para mim foi… Foram duas… 

Foi a passagem do curso de enfermagem para o 

curso de licenciatura, que eu acho que foi 

marcante. (S 43. 1)  

Para uma profissão é sempre marcante, embora 

culturalmente sejamos vistos de uma maneira… 

Leva sempre tempo, também não é aí que eu 

estou preocupada… com isso. (S 43. 2)  

E foi mais marcante também, ao mesmo nível, foi 

poder ter aberto o curso de mestrado em 

enfermagem com área de enfermagem 

Nefrologia. (S 43. 3)   

Mas era uma coisa que nunca deixei de pensar, 

na nefrologia, desde que saí do hospital. (S 43. 4) 

Aqui também me permitiram sempre isso. Fazer 

uma especialização reconhecida pela Ordem dos 

Enfermeiros em que eu posso dizer que a área 

específica de intervenção daquela especialidade 

é a enfermagem Nefrológica era mesmo o 

objectivo que me faltava… Bastantes anos de 

luta. (S 43. 5) 

Não é? (S 43. 6) 

A cereja no topo do bolo é isto deixar de se 

chamar Médico-Cirúrgica, que não é coisa 

nenhuma, e é passar… Essa… Ainda falta… que 

é Mestrado de Enfermagem à Pessoa com 

Doença Crónica e Paliativa e a área de 

especialização de enfermagem Nefrológica. (S 

43. 7) 

Não é uma longa história de enfermagem não, 

como é agora, não é assim, é mesmo um 

- Os fatores catalisadores de mudança no 

cenário educativo são outros factos da 

memória coletiva 
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mestrado em enfermagem à pessoa com doença 

crónica e paliativa. (S 43. 8)  

Não fazerem um curso nesta área nem certificar 

competências é não terem a noção nenhuma do 

que é que se passa nos nossos hospitais. (S 43. 9) 

Morre-se cada vez mais com doença crónica, 

vive-se mais com doença crónica. (S 43. 10)  

E cada vez mais o nosso dinheiro vai para a 

vertente paliativa. (S 43. 11)  

E a doença crónica está dentro dos paliativos. (S 

43. 12) 

Embora não seja exactamente o que querem 

dizer, a doença crónica é sempre paliativa, nunca 

se cura. (S 43. 13) 

Exactamente, mas muito arrastado. (S 43. 14) 

Estas foram as duas grandes mudanças.  

Estas foram as duas grandes mudanças, dizer 

assim: então, mas é uma “especialidade” com 

pouquíssimos enfermeiros e … conseguiu isso. (S 

43. 15)  

Vieram fazer as pós-graduações durante o ano, 

era caro, vieram fazer porque queriam aprender. 

(S 43. 16)  

Deu-me imenso prazer se pensar que eu contribuí 

para isso, percebe? (S 43. 17) 

 

Sistema relacional 

Individual 
 

- No sistema relacional é dominante a 

relação consigo próprio 

 

Coletiva 

 
Portanto, os ajustes são assim, ou seja, reúno-me 

com os meus pares, com os pares que têm os 

mesmos interesses que eu …(R 19. 1) 

Então fazíamos assim coisas sobre análise de 

conteúdo, coisas sobre métodos quantitativos 

mais avançados e sempre com colegas nossos. (S 

19. 30) (R 19. 2) 

Sempre, sempre! Eu também tenho com a 

Enfermeira Herculeana do Garcia de Orta, com 

os enfermeiros que estão com os meus estudantes 

como orientadores, que são meus alunos agora 

porque entraram… mantenho sempre, porque 

também vou fora muita vez e também tenho muita 

coisa nova desta área e, portanto, normalmente, 

espalho assim pelos sítios onde vou. (S 21. 1) (R 

- No sistema relacional é dominante a 

relação com os outros 
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21. 1) 

Mesmo que nós estejamos de acordo, se eu vou 

para um sítio qualquer e propõem-me um plano 

de estudos qualquer, uma pós-graduação, por 

exemplo, como já me aconteceu, sentei-me com 

dois colegas meus e num fim de semana, 

tínhamos o curso Europeu, adequado à nossa 

prática, à nossa cultura institucional hospitalar, 

que eu conheço muito bem, e fizemos uma coisa 

que nós achámos que estava um primor. (S 21. 3) 

(R 21. 2) 

Sim, fundamental. Podia (…) a junção não tem 

sido fácil, mas não é por causa disto, pelas 

relações com as pessoas, nós não nos entendemos 

todos uns com os outros. (S 24. 1) (R 24. 1) 

Portanto, cada um entende-se com quem quer, 

tem é que trabalhar com quem entende, com 

quem se entende. (S 24. 3) (R 24. 2)  

Eu tenho um grande privilégio, eu só trabalho 

com quem gosto. (R 24. 3) 

Combinei com os meus companheiros e disseram: 

não te preocupes, temos duas turmas de mestrado 

de investigação e podemos dá-la sozinhos! (S 26. 

1) (R 26. 1) 

Conheci gente interessantíssima, quebrei alguns 

preconceitos que existiam em relação a algumas 

culturas… (S 33. 4) (R 33. 1) 

Mas os muçulmanos também, que vivem em 

Portugal são... Conheci gente interessantíssima, 

doentes, líderes espirituais, e tive as portas todas 

abertas para o fazer. (S 33. 6) (R 33. 2) 

Sim, na casa das pessoas, no talho, no Martim 

Moniz, às compras, nuns baptizados, em todo o 

lado. (S 34. 1) (R 34. 1) 

Tenho histórias muito engraçadas… Estive com 

dez pessoas e escrevi 10 histórias. (S 34. 7) (R 

34. 2) 

Mas sempre fiz, quando o científico era com toda 

a gente. (S 36. 3) (R 36. 1) 

 Eu, por acaso, eu acho que nós aproveitamos 

muitas ideias dos outros aqui. (S 36. 5) (R 36. 2) 

Mas as pessoas… Eu acho que não fizeram por 

mal, porque depois também me disseram: Olha, 

tens toda a razão! Mas nós não pensámos nisso 

sequer. (S 37. 3) (R 37. 1) 
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Eu toda a vida me dediquei a este tipo de 

doentes, não são doentes iguais aos outros, não 

são melhores nem piores. (S 43. 3) (R 43. 1) 

 

Organizacional 

 
Eu faço parte da associação de transplante de 

órgãos europeia e então mandavam-me uns 

curricula novos, mandavam-me matéria nova e 

eu dizia assim: Esta escola é engraçada, porque 

o aluno constrói o seu currículo… e às vezes 

discutíamos assim, tínhamos uma pessoa da 

formação, outra da gestão, mesmo no adulto e 

idoso e fazíamos muito isso. (S 20. 3) (R 20. 1) 

Olha, a abordagem agora, por exemplo, de 

quando começou o VIH com mais acutilância, 

uma série de coisas que nós trazíamos uns para 

os outros, porque o grupo era sempre o mesmo. 

(R 20. 2) 

- No sistema relacional é dominante a 

relação com organizações institucionais e 

profissionais etc. 

 

 

Sistema de ação 

docente 

 

Natural 
Quer dizer, as pessoas têm de se preparar para 

uma certa exigência tanto da parte dos doentes e 

das famílias, como depois pela parte dos 

estudantes. (S 4. 3) (A 4. 1) 

A escola no ano 2000, 1999 abre o CLE pela 

primeira vez já como Licenciatura… Ah, mas aí 

foi a grande mudança! (S 8. 3) (A 8. 1) 

Essa foi a grande mudança, a adequação da 

linguagem. (S 11. 6) (A 11. 1) 

Porque …isto para mim é fundamental para a 

adaptação. (A 19. 1) 

Não tenho que estar a preparar matéria nova. Já 

preparei muita. (S 19. 16) (A 19. 2) 

 Aliás, aos complementos, eu dava a investigação 

toda. E gosto imenso dessa matéria. (A 19. 3) 

E tentamos, assim, que a mudança seja menos 

penosa, fazendo o que se gosta. (A 19. 4) É 

fundamental para se aceitar a mudança! (A 19. 

5) 

Portanto, juntar-me com os pares é fundamental. 

(A 19. 6) 

É outra forma de colaborar e de se adaptar a 

estas mudanças... Sempre estas ligações e estas 

pontes… (A 21. 1) 

- A argumentação é positiva denotando 

lógicas de ação favoráveis às leis vigentes 

no sistema, em que o sujeito utiliza 

estratégias coletivas e individuais que se 

circunscrevem a uma lógica de ação de 

serviço público (Sarmento,2000) 
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Mas eu tenho liberdade para fazer isto, está a 

perceber? (S 22. 3) (A 22. 1)  

Não é por ser coordenadora, porque eu ainda 

não era. (A 22. 2) 

Porque a adaptação a coisas novas tem que ser 

criativa. (A 26. 1) 

 Se não nos adaptamos, nunca são criativas. (A 

26. 2)  

Portanto, a criatividade exige que exista esta 

democracia…(S 26. 5) (A 26. 3) 

Como tinha história de arte ajudou-me imenso, 

imenso… Portanto, o percurso foi todo muito 

lógico. (S 30. 5) (A 30. 1) 

Eu gostei imenso de fazer o Mestrado e gostei 

imenso, imenso de fazer o Doutoramento. (S 33. 

2) (A 33. 1) 

Porque ao hindu parece mais exuberante, mais 

sexual. (A 34. 1) 

Gostei muito de o fazer. (A 34. 1) 

Mas gostei muito! E pude fazer aquilo que 

queria. (S 35. 2) (A 35. 1) 

Não entrou mais ninguém. As pessoas mais 

velhas tem mais resistência à mudança. (S 36. 8) 

(A36. 1) 

Depois temos, pólo Ravara …. Se for à 

telefonista, ela diz sempre ESEL pólo Resende, 

faz favor… há uma construção para não se 

perder a identidade e para nos lembrarmos… 

porque eu acho que o passado não se apaga 

assim. (S 38. 3) (A 38. 1) 

Porque tivemos este ritual de passagem, sabe? (S 

40. 2) (A 40. 1) 

Isso não temos dúvida nenhuma. Senão, não 

vamos. (S 40. 6) (A 40. 2) 

Nem acho que devamos sair dos institutos, se 

quer que lhe diga, porque já se viu que em termos 

monetários é um bocadinho diferente, nós 

precisamos de mais dinheiro do que qualquer 

outra faculdade, que a faculdade de letras, por 

exemplo, porque nós temos material que eles não 

têm, eles até podem investir muito. (S 42. 5) (A 

42. 1) 

Agora pode ser tudo aproveitado, portanto essa 

visão nós conseguimos ter. (S 44. 4) (A 44. 1) 

Normalmente incentivam-se muito as pessoas a 
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prosseguirem os seus estudos. (S 45. 2) (A 45. 1) 

Isto não pode ser feito sem a parte académica. (A 

47. 1) 

O modelo de desenvolvimento contínuo é 

interessantíssimo e muito, muito (…) 

ah…visionário. (S 47. 10) (A 47. 3) 

Peço desculpa, mas…Cada macaco no seu galho. 

Não é? Tem de haver uma coisa feita pela Ordem 

e outra feita pela Escola. (S 47. 16) (A 47. 4) 

Porque senão é negar a formação académica, 

que eu acho fundamental, fundamental seja com 

Bolonha ou sem Bolonha. (A 47. 5) 

Podem fazer-se testes sobre as  coisas clínicas, 

mas das outras coisas…. É difícil responder com 

um teste. (S 47. 20) (A 47. 5) 

 

Problemática 
Tem a ver com as estruturas formais, a 

burocracia, a comunicação é horrível! (S 14. 7) 

(A 14. 1) 

E primeiro que eu soubesse onde é que estava o 

trabalho? Eu já disse para elas, é mau 

funcionamento. (S 15. 14) (A 15. 1) 

Em termos de burocracia, piorou a comunicação, 

mais a “papelada” digamos assim…porque entre 

pessoas…(S 16. 8) (A 16. 1) 

Porque é uma maneira de estar. (A 17. 1) 

Era muito para mim. (A 25. 1) 

Eu vou-lhe dizer, na minha opinião, quando a 

mudança traz perda de poderes, as pessoas são 

renitentes à mudança. (A 36. 2) 

 Quando não traz, as pessoas não são tanto, não 

são. (A 36. 3) 

Não é por mandar neste ou naquele, não! Mas foi 

regente, continua a ser regente. Ah, é muito 

importante para as pessoas, a gente diz: “Ah, é 

um disparate que ninguém desce de nível”, mas 

as pessoas não entendem assim e estão no seu 

direito e portanto gostam de ter poder e toda a 

gente gosta de ter poder em qualquer coisa. (S 

36. 9) (A 36. 4) 

Portanto, quando isso não implica a diminuição 

dos aspectos decisórios… As pessoas alinham 

- A argumentação do sujeito é negativa por 

se configurar desadequada e 

incompatibilizar com a atualidade 
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mais facilmente. (S 36. 10) (A 36. 5) 

E na altura disse às pessoas que o que me 

entristeceu foi o facto de não me terem dito nada. 

(A 37. 1) 

Mas como eu acho que enquanto a gente não 

provar que somos necessários por aquilo que 

fazemos, não há nome que nos valha… (A 42. 2) 

 

Determinada 

- A argumentação do sujeito é assertiva 

porque reside numa forma de pensar 

sustentada pelo próprio que alimenta uma 

lógica de ação desviante e marginal ao 

instituído. 

 

 

 


