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Quadro Mestre - Dimensão 1 - Diversificação na docência 
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Representação 

do itinerário 

anterior à 

docência 

A experiência em contexto 

hospitalar 
Depois, vou trabalhar durante uma série de 

anos e depois quando penso em voltar à 

escola, vou à minha escola e a escola aceita. 

(S 14. 7) 

Recordo-me perfeitamente que depois de ter 

várias experiências…eu passei por serviços de 

medicina, de ortopedia, serviços de neuro-

traumatologia, serviços de cuidados intensivos 

e foi nestes cuidados intensivos que, 

provavelmente, eu fiquei mais sensível dado a 

necessidade de potencializar a Enfermagem. 

(S 2. 1)  

 

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

Outras experiências relevantes 
Acho que tem um sentido…repare, eu entro 

para uma escola quando saio da tropa, eu era 

oficial, saio da tropa…vou para uma escola, 

entro na escola, faço um percurso de formação 

no qual me dou bem. (S 14. 6)  

A minha formação pessoal, mesmo extra 

enfermagem, foi uma formação que implicava 

que em cada ser humano tem que ter um 

projecto, tem que ter uma visão da sua vida, 

tem que ter uma concepção do que é que eu 

ando aqui a fazer na vida e não apenas a 

cumprir tarefas que outros me mandam, mas 

sim eu próprio tornar-me protagonista da 

minha vida. (S 2. 5) (R 2. 2) 

Ao mesmo tempo que mantinha essa função na 

União das Misericórdias mantinha a nossa 

função de director e de docente. (S 11. 7) Eu 

nunca quis abandonar a docência porque isso 

significaria retirar a razão pela qual eu tinha 

vindo para cá. (S 11. 8) Portanto, fiz sempre 

questão em afirmar que, embora com pouca 

permanência, eu não podia abdicar da minha 

função de relação com os estudantes. (S 11. 9) 

 - Outras experiências laterais com importância no 
itinerário 
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Motivações para a docência 

 
A Enfermagem… Eu fui descobrindo, ao longo 

destas experiências que a Enfermagem é uma 

profissão recheada de potencialidade. 

Potencialidade não para si própria, mas para 

o bem-estar das pessoas. (S 2. 2)  

Na constatação de que  muitas vezes os 

enfermeiros, por questões de auto estima, por 

questões de auto-confiança, de auto-percepção 

do seu papel enquanto pessoas e enquanto 

profissionais não davam azo a todas as 

potencialidades que a profissão em si tinha 

depositado, eu entendi que talvez com esta 

consciência tinha que fazer algo mais, do que 

apenas continuar  aprestar cuidados. (S 2. 3) 

(A 2. 1) 

 Porque eu constatei sempre pessoas muito 

pouco autónomas, nas suas decisões e eu 

também já fui para a enfermagem um pouco 

com uma idade mais avançada, eu já tinha 25 

anos quando fui fazer…. 25, 26 quando acabei 

o curso, portanto, já não era propriamente um 

adolescente e tinha uma noção muito mais 

interventiva. (S 2. 4)  

A minha formação pessoal, mesmo extra 

enfermagem, foi uma formação que implicava 

que em cada ser humano tem que ter um 

projecto, tem que ter uma visão da sua vida, 

tem que ter uma concepção do que é que eu 

ando aqui a fazer na vida e não apenas a 

cumprir tarefas que outros me mandam, mas 

sim eu próprio tornar-me protagonista da 

minha vida. (S 2. 5) (R 2. 2) 

Transpondo isto para a Enfermagem, ser 

protagonista na Enfermagem era muito 

complicado…Porque havia uma cultura, um 

banho de cultura que apontava no sentido de 

uma Enfermagem muito dependente de outros. 

(S 2. 6)  

E nesse sentido, pensei que como tinha 

também um gosto particular pelo contacto com 

as pessoas em termos de formação, já 

anteriormente ao curso… então decidi fazer 

- Os traços do discurso com motivação para a docência 
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este desafio à própria escola. (S 2. 7) 

 Perguntar se eu seria útil, e assim foi, a 

Escola deu-me o benefício da dúvida e depois 

quando vim para a escola fui logo fazer a 

especialização, onde também reforcei um 

pouco mais esta lógica e quando regressei, 

entrando já na prática clínica na prática - 

teórica, achei que estava muito bem. (S 2. 8)  

Sentia-me muito bem! Com uma grande 

preocupação de nunca perder a ligação à 

realidade profissional, à prática dos cuidados. 

(S 2. 9)  

 Portanto este foi o meu conjunto de 

preocupações, e as minhas motivações. (S 2. 

10)  

Fazer na Enfermagem um estímulo ao 

desenvolvimento de personalidades criticas, 

criticas no sentido de auto-críticas e também 

hétero - críticas, para que as pessoas sejam 

mais sujeitos e possam estar mais na frente no 

que diz respeito ao desenvolvimento de 

respostas adequadas às pessoas, 

personalizadas, sem qualquer tipo de receios, 

sem qualquer tipo de pruridos, sem 

protagonismos, serem profissionais autónomos 

a quem as pessoas podem recorrer para 

encontrar respostas do tipo de Enfermagem e 

não de outro tipo qualquer. (S 2. 11)  

Não é para ser uma medicina… 

não…respostas de Enfermagem! (S 2. 12)  

Com base nas respostas humanas das pessoas, 

naquilo que elas podem desenvolver entre si, 

eu acho que era assim que eu começava já a 

ver a Enfermagem, infelizmente ao longo do 

tempo isto ainda se foi tornando mais evidente, 

até nas novas definições, o que é que é a 

Enfermagem? (S 2. 13)  

Porque eu ainda sentia na altura, e na altura 

também fiz parte de algumas organizações até 

da própria Ordem dos Enfermeiros, onde eu 

desafiava muito as pessoas a que me 

ajudassem a responderem o que é a 

Enfermagem? (S 2. 14)  

E havia sempre tanta dificuldade em responder 

a esta pergunta… [risos] que eu fiquei com a 
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noção que era presido sabe-la …descobrir um 

pouco mais. (S 2. 15)  

Felizmente, hoje em dia há muita gente a 

estudar isso, muita gente já clarificou e sinto-

me muito contente por fazer parte desta 

mudança. (S 2. 16)  

Houve uma mudança cultural. (S 2. 17)  

Nestes quase 20 anos, há aqui uma grande 

mudança. (S 2. 18)  

De uma Enfermagem subserviente, de uma 

Enfermagem que faz o que lhe mandam, para 

uma Enfermagem adolescente, uma 

enfermagem que agora tem pessoas que já 

pensam pela sua cabeça. (S 2. 19) Ainda é um 

pouco pueril às vezes nas afirmações nas 

formas de estar, mas isso para mim não é um 

estado de chegada, mas um ponto de transição 

para outro nível. (S 2. 20)  

Portanto eu acho que estamos a caminhar no 

bom sentido! (S 2. 21) 

Depois, vou trabalhar durante uma série de 

anos e depois quando penso em voltar à 

escola, vou à minha escola e a escola aceita. 

(S 14. 7) Proporciona-me opções de 

desenvolvimento, a escola com a qual eu tinha 

identidade filosófica, às tantas as irmãs 

começam a querer fechar a escola e aparece 

alguém que quer continuar a escola e que me 

pede a mim para eu ajudar a continuar a 

escola. (S 14. 8) Eu tenho de facto aqui alguém 

que depositou em mim, se depositaram 

confiança em mim eu tenho que levar esta 

missão avante. (S 14. 9)   

 

 

Representação 

do itinerário 

docente 

Centralidade na formação 

Progressão na carreira 

 
Eu estou na docência desde 1994, e em 99 fui 

nomeado Director e desde essa altura até 

agora estou aqui. (S 1. 1) Como é que me sinto 

no cargo? Sinto-me responsabilizado, sinto-me 

portador de uma mensagem e de um 

património cultural que é importante 

preservar, por um lado e potencializar. (S 1. 2) 

Portanto é um pouco esta a minha missão, é a 

 - Os traços do discurso têm centralidade na formação e 

na progressão da carreira 
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de qualificar a aprendizagem deles de lhes 

organizar o percurso, de lhes dar todos os 

subsídios que sejam adequados, não só em 

termos institucionais como em termos dos 

docentes que os acompanham, como em termos 

dos recursos, das áreas científicas, dos locais 

da parte clínica, ou seja, criar o substrato 

fundamental para que as pessoas entrando 

dentro desse ambiente cultural possam 

orientar o seu caminho. (S 1. 6) 

Eu quando entrei na escola fui imediatamente 

fazer a especialização em Enfermagem de 

Saúde infantil e pediátrica e depois, 

naturalmente quando acabei a formação durou 

dois anos, depois assumi funções em termos 

lectivos na parte do primeiro Ano com 

enfermagem de saúde Materna e Infantil. (S 8. 

1) Portanto, foi aí, durante uma série de anos 

que … dava ao 1.º Ano e ao 3.º porque nós 

tínhamos a parte saúde que era a enfermagem 

de saúde materna e pediátrica no primeiro Ano 

- Saúde. (S 8. 2)  

Depois no 3.º Ano que era o último Ano, na 

altura, tínhamos enfermagem pediátrica, a 

lidar com crianças com qualquer tipo de 

patologia. (S 8. 3)  

Portanto, durante os primeiros três quatro 

anos o meu percurso era, 1.º Ano, e trabalho 

com a formação de base em termos de saúde e  

acompanhar os alunos no estágio de saúde 

materna, e ao mesmo tempo no 3.º Ano 

leccionar a parte da Enfermagem pediátrica e 

acompanhar os alunos, na altura o estágio do 

3.º Ano também era acompanhado. (S 8. 4) 

Aos alunos em prática clínica de enfermagem 

pediátrica no hospital Estefânia, Amadora 

Sintra e vários. (S 8. 5) 

 Este foi o meu percurso durante este tempo. (S 

8. 6) Simultaneamente, paralelamente, sempre 

desenvolvi sempre mantive uma lógica de 

ligação à realidade e de ligação por exemplo à 

prática de enfermagem comunitária sempre 

mantive uma grande ligação com as escolas 

secundárias (S 8. 7).  

De alguma forma eu sempre tive uma grande 
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apetência pelas questões da adolescência, da 

sexualidade na adolescência, do planeamento 

familiar, do cá está…porque também ali na 

adolescência se joga o seu projecto de vida. (S 

8. 8)  

As pessoas constroem o seu projecto de vida e 

eu achava que também em termos de um 

assunto que é muito premente nos adolescentes 

que é a sua sexualidade a ajuda subsidiária 

que possamos dar aqueles jovens a construir 

…perceber o que são, perceber o que têm…a 

perceber quais os riscos que têm, quais as 

virtudes que têm e qual o seu percurso. (S 8. 9)  

Sempre mantive uma actividade e era muito 

curioso que durante muito tempo eu levava 

também os alunos do Curso de base a 

participar comigo nessas sessões de formação 

em termos escolares. (S 8. 10)  

Era muito interessante, pois eles eram mais ou 

menos da mesma idade e portanto, embora os 

adolescentes que fossem, digamos que da 

escola já levavam uma lógica de Enfermagem, 

era muito interessante observar como eles se 

relacionavam com os outros já com um olhar 

de saúde. (S 8. 11)  

Com um olhar de alguém que já sabia alguma 

coisa sobre os riscos das atitudes etc. (S 8. 12) 

Um curso de formação de professores em 

educação sexual. Nos últimos três meses já 

fizemos três cursos. Exactamente. (S 8. 13) 

Que abrangeram quase 80 professores do 

ensino secundário. (S 8. 14)  

Bom! Eu sei que este foi um percurso paralelo, 

manter uma relação com a realidade da 

Educação para a saúde em ambiente escolar. 

(S 8. 15)  

Aliás quando eu comecei o Doutoramento, 

uma das coisas que eu queria fazer era 

Enfermagem Escolar. (S 8. 16) Mas havia uma 

colega que era lá do norte que estava a fazer o 

mesmo trabalho. (S 8. 17) 

Exactamente, e a […] disse-me… Enfim lá 

derivei para outra coisa. (S 8. 18)  

O que eu queria mesmo estudar era o papel do 

enfermeiro na escola enquanto promotor de 
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Saúde. (S 8. 19) 

O que eu estou a estudar é o valor dos valores 

do Código. (S 9. 1)  

Ou seja, nós temos um Código Deontológico 

que assenta em quatro ou cinco valores 

fundamentais que foram propostos e o que eu 

estou a estudar é se a Enfermagem, hoje em 

dia, se identifica com esses valores que são, ao 

fim ao cabo a estrutura do nosso código de 

valores. (S 9. 2)  

Provavelmente é uma questão para analisar, 

estou um pouco nessa lógica. (S 9. 3)  

Saber se o nosso código é actual, ao fim ao 

cabo. (S 9. 4)  

O código existe… está publicado, resta saber 

se … Aqueles valores foram escolhidos 

porquê? (S 9. 5)  

Porque na altura as pessoas que faziam parte 

das associações achavam que eram os mais 

importantes. Se calhar eram. (S 9. 6) 

Mas isso nunca foi objecto de nenhum tipo de 

análise quanto ao que a Amélia pensa, ao que 

o João Paulo pensa ou que os outros pensam 

sobre os valores da nossa profissão…( S 9. 7) 

Aqueles valores existem, nós nunca pensamos 

nisso, mas eles se calhar poderão até não ser 

aqueles. (S 9. 8) 

 A realidade sócio - cultural mudou muito. (S 

9. 9)  

Se eu quero que um enfermeiro se reja por um 

Código Deontológico, o seu nível de coerência 

ou de sintonia com esse mesmo código irá 

implicar o seu cumprimento ou não. (S 9. 10) 

Mas enfim, é um trabalho que ainda está muito 

na sua fase embrionária. (S 9. 11) 

Exactamente, a minha grande área de 

posicionamento foi sempre na área do jovem, 

criança e jovem, a pediatria apanha a criança 

e o jovem. (S 10. 1) 

 Não só em termos de desequilíbrios de saúde, 

mas também em termos de promoção da saúde. 

(S 10. 2) 

 Juventude, a questão do planeamento familiar 

da sexualidade que são os assuntos que mais 

mexem com os jovens. (S 10. 3)  
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Ainda hoje é isso que lecciono na enfermagem 

de saúde materna. (S 10. 4)   

Portanto eu tinha aqui uma dupla função, 

estava enquanto director de mim próprio. (S 

11. 4) Mas isto era uma inevitabilidade porque 

também as funções eram… a escola sempre 

levou à União das Misericórdias um grande 

apor de conhecimento e de know how porque 

as Misericórdias tinham um serviço de saúde 

disperso, mas não tinham uma lógica de saúde. 

(S 11. 5)  

O facto de estar alguém da escola e com o 

pensamento de Enfermagem, foi na altura, 

digamos, visto pelos dirigentes como um factor 

positivo. (S 11. 6) 

Portanto e o meu percurso continuou por aí. 

Depois surgiu a questão de fazer o Mestrado. 

(S 11. 25)  

Tentei fazer o mestrado numa área em que 

fosse uma área, que ao mesmo tempo não 

havia essa área na Enfermagem. (S 11. 26) 

Quis fazer numa área que fosse análoga que 

foi na área da motricidade Humana. (S 11. 27) 

Portanto foi no desenvolvimento da criança, 

como eu era especialista em Pediatria, 

portanto faze-lo do desenvolvimento da 

criança fazia-me todo o sentido e assim foi. (S 

11. 28)  

Tive digamos assim o ensejo de fazer um 

percurso interessante porque estava na altura 

a trabalhar na prisão de Tires, a fazer o 

trabalho na Prisão de Tires. (S 11. 29)  

Depois até estimulei que alunos daqui fossem 

lá estagiar, já no final do curso, e foi uma 

forma de levar a Enfermagem dentro da 

prisão. (S 11. 30)   

A Enfermagem que lá existe é uma 

Enfermagem muito de dar o medicamento e 

ficar quieto. (S 11. 31) 

 Foi muito interessante e foi uma 

aprendizagem muito grande para mim. (S 11. 

32) (R 11. 3)  

O meu trabalho de Mestrado foi com base 

naquelas crianças que lá viviam na prisão. (S 

11. 33)  
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Foi uma grande aprendizagem. (S 11. 34)  

Portanto mais uma vez focado na criança e no 

seu processo de desenvolvimento. (S 11. 35) 

Portanto eu andei sempre no meu percurso, 

tenho sorte, tudo à volta da criança e de 

jovens… tem sido sempre a minha linha de 

orientação, orientadora. (S 11. 36) 

Sendo que, nunca abdicando daquilo que é o 

coração da Enfermagem que é a sua 

epistemologia. (S 11. 37) 

O mestrado foi em 2000/2001. À volta 

disso…não tenho a certeza. Foi! (S 12. 1) 

Depois continuou o tempo, continuou as 

mudanças da escola … a escola está aqui, vai 

para ali…vai para aqui. (S 12. 2) 

Proporciona-me opções de desenvolvimento, a 

escola com a qual eu tinha identidade 

filosófica, às tantas as irmãs começam a 

querer fechar a escola e aparece alguém que 

quer continuar a escola e que me pede a mim 

para eu ajudar a continuar a escola. (S 14. 8) 

Eu tenho de facto aqui alguém que depositou 

em mim, se depositaram confiança em mim eu 

tenho que levar esta missão avante. (S 14. 9)   

Nem que para isso eu me gaste! (S 14. 10) 

Porque é isso que a gente está aqui a 

fazer…nós gastamo-nos nas coisa [risos]. (S 

14. 11) Mas já que temos que nos gastar, então 

gastemo-nos em coisas que nós… pressentimos 

que têm sentido. (S 14. 12) Há aqui um sentido 

que unifica as coisas! (S 14. 13) 

Nunca me hei-de esquecer… das irmãs que 

passaram connosco e da atenção que tiveram 

para comigo quando eu senti…quando me 

pediram esta missão…eu não serei capaz, 

como é que é possível? (S 14. 14) Eu vou ser 

director das pessoas que foram minhas 

professoras. (S 14. 15) Isto não faz sentido 

nenhum, é um absurdo! (S 14. 16 

 

Dinâmica organizacional 

 
Bom! O percurso continuou por aqui. Até que 

houve uma altura em que houve um desafio 

por parte da entidade instituidora, quer dizer a 

 - Continuidades e ruturas com os estabelecimentos de 

ensino pós reconfiguração do parque escolar 
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escola mudou de entidade instituidora, passou 

para a União das Misericórdias, sendo que 

antes era das Franciscanas Missionárias de 

Maria. (S 10. 5) 

Foi em 97. (S 11. 1) 

 Nessa altura, fui escolhid 

o, ou fui nomeado para a direcção. (S 11. 2) 

Simultaneamente, também nomeado para o 

secretariado nacional da União das 

Misericórdias que era o órgão que, ao fim ao 

cabo, detém a escola. (S 11. 3) 

Ao mesmo tempo que mantinha essa função na 

União das Misericórdias mantinha a nossa 

função de director e de docente. (S 11. 7)  

Eu nunca quis abandonar a docência porque 

isso significaria retirar a razão pela qual eu 

tinha vindo para cá. (S 11. 8) 

 Portanto, fiz sempre questão em afirmar que, 

embora com pouca permanência, eu não podia 

abdicar da minha função de relação com os 

estudantes. (S 11. 9) 

Mudanças de local. (S 13. 1)  

A escola passou de Entrecampos para o largo 

da Luz, para Sintra e, agora para aqui. (S 13. 

2)  

Isto parecendo que não… consome muita 

preocupação em termos pessoais. (S 13. 3) 

Preocupação em termos de mantermos o 

percurso. (S 13. 4)  

Claro que conseguimos sempre manter o 

percurso. (S 13. 5)  

Á e tive outra experiência! Foi em 2003 em 

que tive ao mesmo tempo aqui na escola e 

como director do Hospital de Santana. (S 13. 

6)  

Foi uma experiência muito interessante que eu 

abracei com gosto porque era voltar à prática. 

(S 13. 7)  

Estar na prática…eu gosto muito da prática 

dos cuidados. (S 13. 8)  

Conseguimos! Na altura estávamos lá em 

Sintra e eu desempenhava ao mesmo tempo 

estas duas funções. (S 13. 9)  

Foi muito interessante porque naturalmente 

era também uma forma de levar a escola 
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também para o hospital e o hospital para a 

Escola. (S 13. 10)  

Tivemos vários trabalhos em conjunto, foi 

muito interessante! (S 13. 11)  

O futuro que eu penso…eu gostaria um dia e, 

vocês também estão a pensar nisso, uma 

Escola com um espaço próprio de práticas 

clínicas onde nós possamos interagir e também 

controlar aquilo que lá se passa. (S 13. 12)  

Porque não podemos dar aos nossos alunos 

qualquer tipo de experiência. (S 13. 13) 

Mas foi um primeiro insight  …em 2006, 

portanto continuamos neste percurso e agora 

estou no doutoramento e, no doutoramento 

estou numa área que é da Ética que também 

me diz algum respeito. (S 13. 14) 

 Enfim, gosto particularmente. (S 13. 15)  

Não é talvez a área que mais me… 

apaixonasse de início, mas seria talvez a 

questão das crianças e jovens, não 

é…continuar a estudar nessa área, 

nomeadamente em termos dos comportamentos 

saudáveis. (S 13. 16)  

Gostaria muito de trabalhar isso. (S 13. 17)  

Mas pronto, estamos nesta área da Ética e 

depois haverá mais oportunidades. (S 13. 18) 

 

 

 

 

Professor de 

enfermagem na 

atualidade 

 

Centralidade nas funções 

docente 
Como algumas escolas, enfim, eventualmente 

vivem. (S 15. 5)  

Não estou a dizer ninguém em particular mas 

a gente às vezes recebe indicações de 

colegas… Não quero cá alunos, vêm cá põem 

os alunos e depois nunca mais cá aparecem. (S 

15. 6)  

Isto é mortífero para as nossas relações. 

Mortífero, completamente mortífero. (S 15. 7)   

 

 

- Os sujeitos revenem-se enquanto docentes nas 
atividades de ensino, investigação e desenvolvimento, 

gestão e extensão 

Centralidade no saber 

disciplinar (NA PROFISSÃO) 

Sim! A Amélia não perguntou, mas se calhar 

 - os sujeitos reveem-se no domínio de um saber 

disciplinar conceptual próprio  
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não era para perguntar… Mas eu acho que a 

Enfermagem é uma profissão que está a 

aparecer. (S 21. 1)  

E está a parecer na sua real potencialidade e 

eu acredito muito que ela vai ser uma das 

profissões que vai ajudar a reconstruir este 

país. (S 21. 2)  

Na medida em que estando a mete-la em vários 

campos de actividade aí ela irá desenvolver 

formas de estar e de ser muito importantes. (S 

21. 3) (A 21. 1)  

Estou a pensar até em termos até legislativos. 

(S 21. 4)  

Tive oportunidade de constatar aqui há pouco 

tempo que há vários enfermeiros, vários não, 

alguns… na Assembleia da República 

enquanto deputados, há enfermeiros em áreas 

de actividade que se calhar não existiam. (S 

21. 5)  

A Enfermagem pré-hospitalar é uma 

Enfermagem importante, a Enfermagem 

forense, a Enfermagem no desporto, a 

Enfermagem nos cuidados continuados, são 

áreas de fronteira que nós vamos perceber que 

… Enfermagem nas comunidades a 

Enfermagem que não esteja a lidar com 

pessoas doentes, mas com pessoas a viverem a 

sua vida. (S 21. 6)  

São os grandes campos… a Enfermagem tem 

muito futuro! (S 21. 7)  

Assim, assim os enfermeiros tenham a visão de 

se meter nesses campos, fazer “cama” neles. 

(S 21. 8)  

Porque muitos dos enfermeiros que não têm 

ainda essa visão podem ter a tendência par ir 

para os típicos hospitais típicos Centros de 

Saúde, que são importantíssimos, mas não são 

polos de desenvolvimento. (S 21. 9)  

Pelo contrário, os hospitais estão a fechar 

esses centros de saúde estão a diluir-se em 

termos das unidades funcionais. (S 21. 10) (A 

21. 2) 

 Portanto é bom que os enfermeiros percebam 

isso e antecipem uma série de campos onde 

eles podem trabalhar. (S 21. 11)  
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A comunidade é um campo muito importante, 

mas também todas as realidade, a realidade do 

trabalho, a realidade escolar a Enfermagem 

Escolar, vai ter de aparecer mais cedo ou mais 

tarde. (S 21. 12)  

Enfermeiros nas escolas. Nós temos de 

trabalhar, temos que ser pioneiros e quando 

formos pioneiros, há tantas estratégias de 

enfermagem que nós aprendemos na nossa 

formação de base que hoje em dia são 

apresentadas noutras profissões quase como 

coisas de grande novidade. (S 21. 13)  

Nós já fazíamos há 20 ou 30 anos. Estou a 

pensar no processo de Enfermagem por 

exemplo… O método científico de trabalho que 

enfermagem sempre preconizou hoje em dia é 

aplicado no serviço social, na psicologia etc. 

como se fossem coisas de grande novidade… e 

nunca reconhecemos…porque nós somos 

muito humildes. (S 21. 14) (A 21. 3) 

Portanto o meu grande desejo para a 

enfermagem é que a Enfermagem continue a 

ser humilde, mas uma humildade verdadeira. 

(S 21. 15)  

A verdadeira humildade não é aquela que se 

apaga, é aquela que se identifica, mas que se 

mostra. De uma forma humilde, mas que se 

mostra. (S 21. 16) (A 21. 4)  

Não fica fechado no seu cantinho à espera que 

alguém o reconheça. (S 21. 17)  

Há muitas pessoas que dizem que a sociedade 

tem que reconhecer o valor da Enfermagem e 

eu não concordo nada com isso. (S 21. 18)  Eu 

acho que a Enfermagem é que tem que dar a 

conhecer o seu valor, porque senão… As 

pessoas aí é que vão reconhecer, mas se eu 

não der a conhecer o meu valor, eu enquanto 

Enfermagem, ninguém vai reconhecer o meu 

valor. (S 21. 19) (A 21. 5)  

Portanto, o meu desejo, a minha grande 

vontade é que para a Enfermagem se afirme 

enquanto autónoma e que se dê a conhecer 

verdadeiramente às pessoas. Se assim for, os 

enfermeiros terão muito campo para 

trabalhar. (S 21. 20 
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Na dualidade identitária 

Enfermeiro e Professor  

Eu acho que… não diria que há um perfil, mas 

sim características base. (S 4. 1)  

Penso eu que são: temos que ter uma crença 

profunda que as pessoas nos vão surpreender 

pela positiva. (S 4. 2)  

Temos que ter uma crença profunda nas 

pessoas! (S 4. 3)  

Depois, tendo em conta que a Enfermagem é 

relação humana, temos que ter a noção que há 

pessoas que vão superar muito as nossas 

expectativas, vão ser muito melhores 

enfermeiros do que nós somos. (S 4. 4)  

Acho que isto às vezes é uma das coisas com a 

qual nos temos que confrontar. (S 4. 5)  

Há pessoas que dão respostas magníficas e 

têm capacidades magníficas. (S 4. 6)  

Depois é preciso ter um espírito aberto, não 

ficarmos presos naquilo que é a nossa herança 

cultural, toma-la como referência, mas não 

ficar preso a ela. (A 4. 1) (S 4. 7) 

 Quem entenda a Enfermagem como um 

conjunto repetido de formas de estar igual ao 

que era antes, como já foi no tempo dos meus 

avós essa pessoa não tem o perfil para ser 

enfermeiro, para ser enfermeiro não, para ser 

docente, para se ser docente, nunca se está 

satisfeito, nunca está satisfeito com o que tem, 

incentiva as pessoas a buscarem mais, a 

investigar a fazerem inquietação nas 

instituições a poderem afirmara a sua ideia 

não com base emocionalidade inconsequente, 

mas numa racionalidade ponderada, tem que 

ser uma pessoa adulta, acho eu. (A 4. 3) (S 4. 

8)  

Quem for adulto, crescida, tem muitas 

hipóteses acho eu… [risos]. (S 4. 9) 

Portanto eu considero aqui duas coisas, o 

sermos enfermeiros enquanto profissionais e 

sermos professores enquanto carreira. (S 7. 6) 

Portanto, as pessoas tanto me chamam 

enfermeiro João Paulo, como me chamam 

Professor João Paulo é a mesma coisa não 

- Os sujeitos revenem-se enquanto docentes na 
dualidade identitária entre enfermeiro e professor 
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faço muita questão. (S 7. 7) 

Mas podemos sempre a questão de nos afirmar 

enquanto enfermeiros. (S 7. 8) 

 Achamos que é uma bandeira de identidade! 

(S 7. 9) 

 Achamos que é uma forma de nos afirmarmos 

enquanto pessoas que enquanto projecto 

cultural do qual nos orgulhamos. (S 7. 10)  

Se nós não nos orgulharmos do nosso projecto 

cultural então quanto mais depressa o 

tirarmos da frente … Saúde é genérico, 

Enfermagem é específico. (S 7. 11)  

Temos muito gosto em … [risos] 

O que me dá prazer é fazer Enfermagem e de 

alguma forma promover a Enfermagem. (S 11. 

11) 

Cuidamos de vós! Para quê? Para que vocês 

se envolvam no vosso projecto de vida. (S 11. 

12)  

Quando vocês chegam aqui ao curso e estão 

medrosos, ansiosos isto para mim é um 

diagnóstico de enfermagem. (S 11. 13)  

Vocês estão a reagir de uma certa forma a 

uma situação de vida e portanto se não 

houver…já temos tido pessoas que 

desequilibram…mesmo em termos psicológicos 

e em termos psiquiátricos. (S 11. 14)  

Temos tido aqui pessoas com desequilíbrios. (S 

11. 15)  

O que significa que nós temos que cuidar 

destas pessoas. (S 11. 16) 

 Os jovens hoje em dia são pessoas muito boas, 

mas muito frágeis. (S 11. 17)  

Em termos educativos, em termos sociais, 

muito frágeis. (S 11. 18) 

 Acho que a vida está muito fácil até uma certa 

altura para as pessoas e de repente aparecem 

as dificuldades todas. (S 11. 19) (A 11. 5)  

Ao passo que se as dificuldades fossem mais 

progressivas quando a pessoa chega a um 

nível destes já encararia as dificuldades de 

outra forma. (S 11. 20)  

As pessoas são muito protegidas. (S 11. 21)  

Os jovens são muito protegidos. (S 11. 22)  

Quando aqui chegam, chegam muito imaturos. 
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(S 11. 23) 

 Não sob o ponto de vista físico ou cultural, 

mas sob o ponto de vista psicológico e, isso 

para nós é uma preocupação. (S 11. 24) 

Proporciona-me opções de desenvolvimento, a 

escola com a qual eu tinha identidade 

filosófica, às tantas as irmãs começam a 

querer fechar a escola e aparece alguém que 

quer continuar a escola e que me pede a mim 

para eu ajudar a continuar a escola. (S 14. 8) 

Eu tenho de facto aqui alguém que depositou 

em mim, se depositaram confiança em mim eu 

tenho que levar esta missão avante. (S 14. 9)   

Nem que para isso eu me gaste! (S 14. 10) 

Porque é isso que a gente está aqui a 

fazer…nós gastamo-nos nas coisa [risos]. (S 

14. 11) 

 Mas já que temos que nos gastar, então 

gastemo-nos em coisas que nós… pressentimos 

que têm sentido. (S 14. 12)  

Há aqui um sentido que unifica as coisas! (S 

14. 13) 

Nunca me hei-de esquecer… das irmãs que 

passaram connosco e da atenção que tiveram 

para comigo quando eu senti…quando me 

pediram esta missão…eu não serei capaz, 

como é que é possível? (S 14. 14) 

 Eu vou ser director das pessoas que foram 

minhas professoras. (S 14. 15) 

 Isto não faz sentido nenhum, é um absurdo! (S 

14. 16 
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Quadro Mestre - 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 

 
 Bom! Como é que a caracterizo? Caracterizo 

como sendo uma escola que tem, consciência 

que tem um património cultural. (S 5. 1)  

É uma escola que tendo 60 anos tem acumulado 

uma série de experiências de conquistas, uma 

série de dificuldades e a superação dessas 

dificuldades levou-lhe a receber por parte do 

mercado de trabalho um algum feedback. (S 5. 

2) 

A escola faz agora 61, estamos no sexagésimo 

primeiro aniversário. (S 6. 1)  

E o feedback que recolhemos é o seguinte: é de 

que os nossos alunos são alunos formados com 

valores, e não estamos a falar tanto das 

técnicas, não estamos a falar das entubações, 

das algaliações, das suturas, de fazer a 

cama…não estamos a falar disso, estamos a 

falar das atitudes! (S 6. 2)  

Atitudes face ao ser humano doente em primeiro 

lugar, ou não, depois atitudes face às 

hierarquias, atitudes face aos outros 

profissionais que connosco trabalham. (S 6. 3) 

 Eu acho que esta escola, com todos os defeitos 

que possa ter, tem uma característica de base 

que é: ajudar, ou tentar ajudar as pessoas a 

perceberem que qualidade dos cuidados é um 

direito do cidadão e a qualidade não passa por 

fazer coisas bem-feitas. (S 6. 4)  

Passa por ter uma relação humana gratificante 

e estimuladora do desenvolvimento das pessoas. 

(S 6. 5) 

 É uma relação de profundo respeito de 

profunda atenção às pessoas, de genuíno 

cuidado com as pessoas e é 

 assim que eu caracterizo a escola. (S 6. 6) 

Porque eu acho que a escola se mobiliza toda, é 

muito sintonizada relativamente a estes 

princípios. (S 6. 7) (A 6. 1)  

- A escola é um espaço de ação e 

interação entre os atores otimizando as 

funções de todos 
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Nós somos muito, muito preocupados com a 

forma sobre a qual os nossos estudantes se 

comportam, não é enquanto jovens não, mas 

enquanto futuros profissionais, enquanto 

começam a esboçar atitudes profissionais, como 

se relacionam com alguém que lhes pede uma 

informação, como se relacionam com alguém 

que está com dor, com alguém que está com 

sofrimento, com alguém que repetidamente põe 

a mesma questão. (R 6. 1) (S 6. 8) 

 Portanto, como é que o enfermeiro/o estudante 

se relaciona com estas circunstâncias, porque 

elas vão estar totalmente presentes na vida 

profissional, sendo que, são aquelas que mais 

nos perturbam. (S 6. 9)  

Então o ambiente desta escola, penso eu, é um 

ambiente de responsabilização pelos estudantes, 

sentem-se responsabilizados, sentem que são 

autores do seu próprio desenvolvimento e 

sentem que têm sempre um background, uma 

retaguarda de pessoas que estão, não é a 

protege-los, mas estão ali para que se eles 

necessitarem, estão ali. (S 6. 10)   

Esta lógica aplica-se no concreto, no 

pragmatismo nesta forma, nós não deixamos 

alunos sozinhos no primeiro e segundo ano com 

ninguém, nós acompanhamos permanentemente 

e presencialmente. (S 6. 11)  

Ou seja, nós dizemos: Desenvolvam-se, criem, 

sejam proactivos, mas dizer isto sem depois 

estar presente é, de alguma forma, lançar as 

pessoas no desconhecido. (S 6. 12)  

Então ao dizer isto temos que estar presentes na 

nossa lógica. (A 6. 3) (S 6. 13) 

Os professores acompanham os alunos, os que 

podem, em termos curriculares, e quando não 

podem, nós contratamos pessoas que 

especialmente já estão connosco há algum 

tempo, os tais professores convidados para 

acompanhar nesses locais, mas sempre sob 

coordenação de um ou dois docentes da escola. 

(S 6. 14)  

Com segurança eles vão metendo os pés na 

profissão. (S 6. 15) 

 Quando chegamos ao terceiro ano, gostamos de 
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ouvir os colegas que recebem que eles vêm 

muito bem preparados, que vêm com segurança, 

que vêm com mecanismos de auto-protecção 

cívica, isto é, não fazem nada sem saber 

primeiro se está certo ou errado. (S 6. 16) (R 6. 

4)  

Portanto, a escola preocupa-se muito, muito, 

muito com a ligação à realidade, sempre. (S 6. 

17) 

 E isto tem que ser no local. (S 6. 18) 

Eu digo sempre no 1.º Ano que: Nós queremos 

ensaiar com os alunos um ambiente aqui um 

ambiente de proximidade profissional que é, de 

alguma forma, análogo aquele que gostaríamos 

que eles tivessem enquanto profissionais. (S 6. 

19)  

Uma proximidade profissional com os seus 

doentes, sem misturas, sem confusão quanto ao 

papel de cada um, mas efectiva proximidade, até 

ao limite das nossas possibilidades. É isso que 

nós tentamos fazer já aqui na escola. (R 6. 11) 

(S 6. 20) 

Relacional e fechada 
E nós não queríamos apagar o nome. (S 7. 2) (R 

7. 1) Mas de qualquer forma, em qualquer lado, 

onde se afirme, afirmamos sempre Enfermagem 

(S 7. 3). Acho muito bem. Acho que nunca 

quererei tirar o nome de Enfermagem. (S 7. 4) 

Que é uma coisa que eu acho que não é 

unânime. (S 7. 5) 

- A escola é um espaço de interação 
fechada ainda sobre si própria 

Espacial Isolamento  

 

- A escola é referida enquanto espaço 

estrutural com algum isolamento 

 

 

Representação 

do ensino de 

enfermagem 

Natureza politécnica 
Vejo um ensino que vai basicamente apostar na 

qualidade. (S 16. 1)  

É um ensino que vai ter que dar realce à 

qualidade da formação e não tanto à da 

quantidade da formação. (S 16. 2)  

Um ensino que aposte claramente em ter 

respostas criativas que passam pelo 

investimento pessoal de cada estudante. (S 16. 

3) 

 Cada estudante tem que se assumir enquanto 

protagonista da sua formação e quando 

profissional como profissional autónomo. (S 16. 

- Os sujeitos caracterizam o ensino 
sobreponível à matriz do ensino 

politécnico 
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4)  

Capaz de tomar conta do seu destino, ser uma 

pessoa autónoma, com base em critérios de 

qualidade, de proximidade, de profissionalismo, 

de humanidade, sem nunca perder a 

humanidade, ética, mas tem que ser uma pessoa 

autónoma. (S 16. 5)  

Todo o ensino que favorecer esta construção de 

pessoas eu penso que é um ensino que tem 

garantida a sua permanência. (S 16. 6)  

O ensino que favoreça nas pessoas apenas o 

pragmatismo saber fazer coisas sem saber 

pensar, eu acho que está condenado ao 

fracasso. (S 16. 7)  

Para se conseguir este estilo de ensino, que eu 

acho que é mais seguro, só há uma forma de o 

fazer: é estando com as pessoas todos os dias e 

investindo muito na relação com os estudantes 

fazendo com que eles sintam que nós estamos 

verdadeiramente interessados no seu bem-estar 

que …nos partilhem as suas dificuldades em 

termos de respostas humanas e nós possamos 

responder a essas dificuldades com algumas 

pistas de orientação para o seu 

desenvolvimento. (S 16. 8)  

Para que depois quando forem para a prática, 

quando uma instituição se disponibilizar a 

recebe-los, o faça e tire uma única conclusão: 

valeu a pena contratar este individuo. (S 16. 9) 

Esta resposta institucional é o nosso AP, quer 

dizer, é o nosso ponto de chegada, quer dizer, 

nós queremos isto. (R 16. 1) (S 16. 10) 

 Não queremos só dizer ao aluno que é muito 

bom! Muito bom! Tem muito boas notas! Isso já 

é um ponto intermédio. (S 16. 11)  

O ponto final será quando ele tiver na 

instituição e a instituição disser: Valeu a pena 

ter contratado esta pessoa! (S 16. 12) 

 Este é que é o nosso ponto de chegada. (S 16. 

13) (A 16. 1) 

Eu acho que o ensino tem que se voltar para aí. 

(S16. 14)  

Tem que ter esta percepção de que eu estou 

perante alguém que vai ter um percurso, tem um 

objectivo, ele tem que se empregar. (S 16. 15) 
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Ele tem que se empregar, mas não é para ter 

dinheiro é para ser um individuo rentável à 

sociedade. (S 16. 16)  

Ele tem que se sentir um profissional útil e com 

isso ganhar auto-estima e como ganha auto-

estima tende a cada vez mais desenvolver as 

suas competências na prática. (S 16. 17) (A 16. 

2) 

Não me faz diferença nenhuma, sinceramente, 

não me faz diferença rigorosamente nenhuma! 

(S 17. 1)  

Se me caracterizar o universitário como uma 

maior distância da realidade eu prefiro o 

politécnico. (S 17. 2)  

Porque acho que o politécnico tem esta virtude, 

está muito próximo da realidade. (S 17. 3)  

Que não descura o saber pensar do 

universitário, mas que usa esse saber pensar 

numa lógica entre o saber e o saber fazer. (S 17. 

4) (A 17. 1)  

Nós aqui na escola temos esta afirmação que é: 

um enfermeiro tem que saber primeiro, tem que 

saber fazer, segundo e depois tem ser. (S 17. 5)  

O saber e saber fazer é politécnico saber ser é a 

lógica da pessoa. (S 17. 6)  

Portanto não faço questão absolutamente 

nenhuma se é universitário se é politécnico. (S 

17. 7) S 

e me pedir e se eu tiver de escolher, eu escolho o 

politécnico. (S 17. 8)  

Neste momento escolho o politécnico por uma 

questão simples, porque eu sinto que está mais 

disponível para ir junto à prática. (S 17. 9) (A 

17. 2) 

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 Mestre - 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 
 

- A reforma operada na atualidade na 

sequência do processo de Bolonha é fator 

determinante de mudança 

Catalisada por outros factos da 

memória coletiva 
Mas foram muito difíceis! Andar com a Escola em três 

mudanças… Para a Luz, uma mudança, da Luz para 

Sintra, duas mudanças, de Sintra para aqui três 

mudanças. (S 14. 25)  

É muito complicado! Muito complicado! Não só a 

mudança física de equipamento, mas a mudança 

psicológica, muito difícil! (S 14. 26)  

Pronto, mas por ser difícil, por termos sempre sido 

capazes de o fazer é que eu pressinto que este é o 

caminho. (S 14. 27) (A 14. 2)  

Se a gente chegasse a um ponto em que as dificuldades 

são tão grandes que são insuperáveis, não há hipótese, 

mas o caminho tem-se feito, as coisas têm acontecido 

naturalmente. (S 14. 28) 

Quando foi a mudança para aqui, quando nós 

pressentimos que por parte da Universidade Católica, 

com todo o respeito que temos, havia uma… diferente, 

eu não tinha nenhuma saída. (S 14. 29) 

 Um dia pensei, não vou aqui, aqui e acolá vou aqueles 

sítios. (S 14. 30)  

No primeiro sitio onde eu bati a porta foi-me aberta 

completamente. (S 14. 31)  

Sem qualquer tipo de restrições. (S 14. 32)  

Isto para mim tem que ter algum sentido. (S 14. 32) (A 

14. 3)  

Ou seja, o sentido é que eu tenho uma função que é a 

função de levar esta escola enquanto património. (A 14. 

4)  

Porque levar uma escola com 60 anos atrás é um peso 

muito grande. (S 14. 33) (A 14. 5)  

Eu não posso criar qualquer coisa aqui na escola. (S 

14. 34)  

Eu não posso fazer qualquer coisa aqui na escola. (S 

14. 35)  

Porque qualquer coisa tem que estar coerente com os 

tais 60 anos. (S 14. 36) (A 14. 6)  

- Os fatores catalisadores de mudança no 

cenário educativo são outros factos da 

memória coletiva 
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Embora possa ser uma coisa nova, uma coisa moderna, 

mas tem que ser uma coisa que esteja coerente com o 

nosso passado. (S 14. 37)  

 

Sistema relacional 

Individual 
Eu sou responsável pela História e Epistemologia 

e, portanto, uma das grandes preocupações logo 

no início é de alguma forma afinar a pontaria 

dos estudantes para onde eles se devem dirigir, 

não é ficar apenas numa lógica de aprender a 

fazer as coisas…para eles começarem a perceber 

que Enfermagem é um percurso cultural e é 

dentro desse percurso cultural que eles se devem 

meter e daí orientar as suas aprendizagens. (R 1. 

1) (S 1. 5) 

Seria contribuir para estimular nas pessoas um 

espírito mais crítico, mais interventivo, mais de 

desenvolvimento autónomo. (R 2. 1) 

A minha formação pessoal, mesmo extra 

enfermagem, foi uma formação que implicava 

que em cada ser humano tem que ter um projecto, 

tem que ter uma visão da sua vida, tem que ter 

uma concepção do que é que eu ando aqui a fazer 

na vida e não apenas a cumprir tarefas que 

outros me mandam, mas sim eu próprio tornar-

me protagonista da minha vida. (S 2. 5) (R 2. 2) 

[cargo de direcção] Quem sou eu? (R 14. 1) (S 

14. 17)  

Como é que elas me vão aceitar? (R 14. 2) (S 14. 

18) 

- No sistema relacional é dominante a 

relação consigo próprio 

 

Coletiva 

 
Nós somos muito, muito preocupados com a 

forma sobre a qual os nossos estudantes se 

comportam, não é enquanto jovens não, mas 

enquanto futuros profissionais, enquanto 

começam a esboçar atitudes profissionais, como 

se relacionam com alguém que lhes pede uma 

informação, como se relacionam com alguém que 

está com dor, com alguém que está com 

sofrimento, com alguém que repetidamente põe a 

mesma questão. (R 6. 1) (S 6. 8) 

Quando chegamos ao terceiro ano, gostamos de 

ouvir os colegas que recebem que eles vêm muito 

bem preparados, que vêm com segurança, que 

- No sistema relacional é dominante a 

relação com os outros 
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vêm com mecanismos de auto-protecção cívica, 

isto é, não fazem nada sem saber primeiro se está 

certo ou errado. (S 6. 16) (R 6. 4)  

Portanto, este é o ambiente da escola, de um 

conjunto de pessoas que estão, penso eu, 

sintonizadas em função dos objectivos. (R 6. 5) 

Isto é, criar bons profissionais através do seu 

próprio trabalho, através dos estímulos à sua 

autonomia, e portanto as pessoas estão 

sintonizadas. (R 6. 6) 

Eu acompanho estágios, nomeadamente os 

estágios de integração à vida profissional, são 

aqueles que me permitem em termos de tempo, 

mas eu faço questão de acompanhar. (R 6. 7) (A 

6. 8)  

Cá está, mais uma vez para não me afastar da 

realidade, para ir aos serviços, para ver o que é 

que as pessoas fazem, quais são as suas 

preocupações, o que é que é preciso nós 

ajudarmos a que os alunos ganhem mais 

competências. (A 6. 7) (R 6. 8) 

É um pouco esta a nossa filosofia sei lá… de uma 

certa centralidade na pessoa, de uma certa 

centralidade no seu processo de vida, nas suas 

particularidades, nas suas dificuldades, nos seus 

êxitos. (R 6. 9)  

Portanto é esta proximidade que nós queremos 

ensaiar. (R 6. 10) 

Uma proximidade profissional com os seus 

doentes, sem misturas, sem confusão quanto ao 

papel de cada um, mas efectiva proximidade, até 

ao limite das nossas possibilidades. É isso que 

nós tentamos fazer já aqui na escola. (R 6. 11) (S 

6. 20) 

E nós não queríamos apagar o nome. (S 7. 2) (R 

7. 1) 

Por outro lado, os profissionais que aqui 

trabalham, afirmam-se sempre enquanto 

enfermeiros. (R 7. 2) 

Eu digo-lhes, nós aqui convosco fazemos 

Enfermagem. (R 11. 2) 

Porque muita da nossa relação com os alunos e 

com o bem-estar com o Estágio, com a facilidade 

que temos em encontra campos de estágio tem a 

ver com essas relações. (R 15. 2) (A 15. 5) 
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Organizacional 

 
Ou seja, preservar no sentido em que temos que 

mostrar aquilo que nos procedeu, mas não temos 

que repetir apenas aquilo que nos procedeu, 

temos que ter uma visão pragmática das coisas, 

mas um pragmatismo assente numa certa 

história, numa certa cultura; sendo que, uma 

história de cultura que nos impele a criar sempre 

novas respostas e é assim que eu me sinto e é por 

isso que eu estou aqui. (R 1. 1) (S 1. 3) 

Portanto todos, toda a escola se mobiliza neste 

sentido. (A 6. 4) (R 6. 2) 

Porque achamos que isto é um traço que nos 

permite dar alguma … um enraizamento na 

profissão. (R 6. 3) (A 6. 5) 

Era muito interessante! Enfim, durante muitos 

anos fizemos isto, mantivemos sempre uma 

relação com as escolas secundárias, que ainda 

hoje em dia mantemos, e razão pela qual até hoje 

em dia fizemos um curso com as escolas 

secundárias Católicas. (R 8. 1) 

Uma coisa que também tentamos sempre 

promover era a relação com os parceiros das 

instituições. (S 15. 2) (R 15. 1) 

Esta resposta institucional é o nosso AP, quer 

dizer, é o nosso ponto de chegada, quer dizer, nós 

queremos isto. (R 16. 1) (S 16. 10) 

- No sistema relacional é dominante a 

relação com organizações institucionais e 

profissionais etc. 

 

 

Sistema de ação 

docente 

 

Natural 
É para que a Enfermagem através dos 

Enfermeiros que formamos possa desenvolver-se 

não no sentido meramente laboral, mas 

fundamentalmente no sentido científico, enquanto 

área do saber, enquanto área do conhecimento e 

enquanto área que motive as pessoas a investigar 

aquilo que nela se passa. (S 1. 4) (A1. 1)  

Esta é fundamentalmente aquela que eu creio que 

seja a minha missão. (A 1. 2) 

Depois é preciso ter um espírito aberto, não 

ficarmos presos naquilo que é a nossa herança 

cultural, toma-la como referência, mas não ficar 

preso a ela. (A 4. 1) (S 4. 7) Toma-la como 

trampolim para outros desenvolvimentos. (A 4. 2) 

- 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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Quem entenda a Enfermagem como um conjunto 

repetido de formas de estar igual ao que era 

antes, como já foi no tempo dos meus avós essa 

pessoa não tem o perfil para ser enfermeiro, para 

ser enfermeiro não, para ser docente, para se ser 

docente, nunca se está satisfeito, nunca está 

satisfeito com o que tem, incentiva as pessoas a 

buscarem mais, a investigar a fazerem 

inquietação nas instituições a poderem afirmara 

a sua ideia não com base emocionalidade 

inconsequente, mas numa racionalidade 

ponderada, tem que ser uma pessoa adulta, acho 

eu. (A 4. 3) (S 4. 8) 

Porque eu acho que a escola se mobiliza toda, é 

muito sintonizada relativamente a estes 

princípios. (S 6. 7) (A 6. 1) 

Para quê? Para que eles se sintam apoiados no 

seu ímpeto de desenvolvimento. (A 6. 2) 

Então ao dizer isto temos que estar presentes na 

nossa lógica. (A 6. 3) (S 6. 13)  

Portanto todos, toda a escola se mobiliza neste 

sentido. (A 6. 4) (R 6. 2) 

Porque achamos que isto é um traço que nos 

permite dar alguma … um enraizamento na 

profissão. (R 6. 3) (A 6. 5) 

Isto é ao fim ao cabo um processo cultural de 

primeiro e segundo ano. (A 6. 6) 

Todos os dinamismos da Escola se articulam em 

função disso, ou seja, se eu tiver de acompanhar 

estágios, eu vou ter de acompanhar estágios. (A 

6. 7) 

Eu acompanho estágios, nomeadamente os 

estágios de integração à vida profissional, são 

aqueles que me permitem em termos de tempo, 

mas eu faço questão de acompanhar. (R 6. 7) (A 

6. 8)  

Cá está, mais uma vez para não me afastar da 

realidade, para ir aos serviços, para ver o que é 

que as pessoas fazem, quais são as suas 

preocupações, o que é que é preciso nós 

ajudarmos a que os alunos ganhem mais 

competências. (A 6. 7) (R 6. 8)  

É um pouco esta ligação sempre à realidade. (A 

6. 8)  

Eu acho que ninguém ensina tão bem como quem 
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faz ensinando. (A 6. 10)  

Sendo que, não basta fazer para ensinar, é 

preciso saber pensar sobre o que se está a fazer 

para se poder ensinar. (A 6. 11) 

 Portanto esta é a dialéctica do saber e do fazer, 

da teoria e da prática. (A 6. 12) 

 Eu acho que não podemos dizer, isto é só teoria 

ou isto é só prática, não, tem que ser uma 

mistura, homogénea, muito homogénea de saber 

e de fazer. (A 6. 13) 

Bem somos professores enquanto função, mas em 

termos da profissão somos enfermeiros. (A 7. 1) 

Porque isto é fazer Enfermagem. (A 11. 3) 

Cuidar das pessoas quando elas estão doentes é 

uma coisa; mas na mesma lógica como eu cuido 

de alguém quando está doente, ou com alguém 

em que eu ajude a ter um comportamento 

saudável, é a mesma lógica como eu cuido de 

vós. (A 11. 4) 

 Portanto sentimos que também temos de cuidar 

deles. (A 11. 6) 

É isso que me motiva, é isso que me leva a 

suportar as mudanças e foram muitas e difíceis! 

(A 14. 1) 

Pronto, mas por ser difícil, por termos sempre 

sido capazes de o fazer é que eu pressinto que 

este é o caminho. (S 14. 27) (A 14. 2)  

Isto para mim tem que ter algum sentido. (S 14. 

32) (A 14. 3)  

Ou seja, o sentido é que eu tenho uma função que 

é a função de levar esta escola enquanto 

património. (A 14. 4)  

Porque levar uma escola com 60 anos atrás é um 

peso muito grande. (S 14. 33) (A 14. 5) 

 É assim que eu penso! Se penso bem ou  mal, 

não sei, mas esta é a noção…é aquilo que me 

ajuda as superar as decisões. (A 14. 7)  

Eu tenho de facto uma missão! (A 14. 8) 

 Pessoal, é da minha vida! Claro que é uma 

missão de vida! Não estou a pensar de daqui a 

uns anos acabo isto e … (A 14. 9) 

Não, não, absolutamente, absolutamente é um 

pouco isso. (A 15. 1)  

Está integrado. Está integrado na vida e sinto-me 

bem com isso. (A 15. 2) (S 15. 1) 
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Eles não são apenas pessoas que nós utilizamos 

para fazer estágios. (A 15. 4)  

Isso para nós é muito importante. (A 15. 4) 

Porque muita da nossa relação com os alunos e 

com o bem-estar com o Estágio, com a facilidade 

que temos em encontra campos de estágio tem a 

ver com essas relações. (R 15. 2) (A 15. 5)  

Porque achamos que não podemos viver 

separados das pessoas. Nós não podemos viver 

numa lógica de parasitismo. (A 15. 6) 

Este é que é o nosso ponto de chegada. (S 16. 13) 

(A 16. 1) 

Ele tem que se sentir um profissional útil e com 

isso ganhar auto-estima e como ganha auto-

estima tende a cada vez mais desenvolver as suas 

competências na prática. (S 16. 17) (A 16. 2) 

Que não descura o saber pensar do universitário, 

mas que usa esse saber pensar numa lógica entre 

o saber e o saber fazer. (S 17. 4) (A 17. 1) 

Neste momento escolho o politécnico por uma 

questão simples, porque eu sinto que está mais 

disponível para ir junto à prática. (S 17. 9) (A 

17. 2) 

[a Enfermagem] Na medida em que estando a 

mete-la em vários campos de actividade aí ela irá 

desenvolver formas de estar e de ser muito 

importantes. (S 21. 3) (A 21. 1)  

Pelo contrário, os hospitais estão a fechar esses 

centros de saúde estão a diluir-se em termos das 

unidades funcionais. (S 21. 10) (A 21. 2)  

Nós já fazíamos há 20 ou 30 anos. Estou a pensar 

no processo de Enfermagem por exemplo… O 

método científico de trabalho que enfermagem 

sempre preconizou hoje em dia é aplicado no 

serviço social, na psicologia etc. como se fossem 

coisas de grande novidade… e nunca 

reconhecemos…porque nós somos muito 

humildes. (S 21. 14) (A 21. 3) 

A verdadeira humildade não é aquela que se 

apaga, é aquela que se identifica, mas que se 

mostra. De uma forma humilde, mas que se 

mostra. (S 21. 16) (A 21. 4) 

Eu acho que a Enfermagem é que tem que dar a 

conhecer o seu valor, porque senão… As pessoas 

aí é que vão reconhecer, mas se eu não der a 
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conhecer o meu valor, eu enquanto Enfermagem, 

ninguém vai reconhecer o meu valor. (S 21. 19) 

(A 21. 5)  

Não é por ser…60 mil enfermeiros que alguém 

vai reconhecer o meu valor. O valor não está 

pelo número. (A 21. 6) 

 

Problemática 

 
Na constatação de que  muitas vezes os 

enfermeiros, por questões de auto estima, por 

questões de auto-confiança, de auto-percepção do 

seu papel enquanto pessoas e enquanto 

profissionais não davam azo a todas as 

potencialidades que a profissão em si tinha 

depositado, eu entendi que talvez com esta 

consciência tinha que fazer algo mais, do que 

apenas continuar  aprestar cuidados. (S 2. 3) (A 2. 

1) 

De ordens, de indicações, e embora com um 

espaço de autonomia, mas é um espaço de 

autonomia pouco aproveitado para o exercício de 

decisões autónomas. (A 2. 2) 

Porque achava que quem estivesse  nas prática 

formativa sem ter prática de cuidados seria um 

ensino muito pouco aplicável. (A 2. 3) 

[enfermagem] Ainda é um pouco irreverente, ao 

estilo adolescente. (A 2. 4) 

Sendo que no dia que deixar de ter em conta essa 

realidade deixa de existir enquanto escola porque 

escola não é ensinar coisas teóricas é ensinar a 

ver as coisas práticas com um olhar teórico. (A 6. 

9) 

Porque agora há uma lei que obriga as escolas a 

terem uma formação sobre educação sexual. (A 8. 

1) 

Um dia em que eu fizer isso acabou. (A 11. 1) 

Não consigo viver dessa forma, ou seja se um dia 

tiver que fazer isso eu acho que vou deixar de ser 

director para continuar a ser professor que é isso 

que eu gosto. (A 11. 2) 

Acho que a vida está muito fácil até uma certa 

altura para as pessoas e de repente aparecem as 

dificuldades todas. (S 11. 19) (A 11. 5) 

Não tem qualquer sentido, na medida em que não 

- A argumentação do sujeito é negativa por 

se configurar desadequada e 

incompatibilizar com a atualidade 
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se vê nenhuma vantagem em certificar 

competências que já foram certificadas. (S 18. 3) 

(A 18. 1) 

Mais, esta alteração enferma de um erro 

absolutamente caloroso que ninguém poderá 

deixar de reconhecer que é o seguinte: pressupõe-

se uma mudança sem se justificar porquê. (S 18. 

4) (A 18. 2)  

Justificar de uma forma sustentável. Eu acho que 

é importante garantir a segurança dos cuidados, 

mas cuidado e portanto tenho que ter um 

internato… Eu primeiro tenho que demonstrar 

que este sistema que nós temos agora não garante 

a segurança. (S 18. 5) (A 18. 3)  

Enquanto eu não fizer isso não posso aceitar a 

segunda, não tenho nada quanto à segunda, tenho 

é contra o processo segundo o qual ela apareceu 

que é um processo meramente político segundo o 

qual ela apareceu de intenção de poderio político 

e não apenas de melhoria da qualidade. (S 18. 6) 

(A 18. 4) 

 

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. 

 


