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Quadro Palangre- Dimensão 1 - Diversificação na docência 
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Representação 

do itinerário 

anterior à 

docência 

A experiência em contexto 

hospitalar 
Eu exerço a profissão de enfermagem desde 

1971. (S 1. 1) 

Fiz o Curso Geral de Enfermagem na Escola 

de Enfermagem da Armada, no período de 

1968 a 1971. (S 1. 2)  

Ao terminar o curso passei a exercer 

Enfermagem em Unidades de Saúde da 

Armada: Hospital da Marinha e Postos de 

Saúde em Unidade da Marinha. (S 1. 3) 

Em 1976 saí da Marinha. (S 1. 8)  

No período de 1976 a 1979 exerci a minha 

atividade no Hospital de St.ª Maria e num 

Centro de Enfermagem em Benfica. (S 1. 9) 

Entretanto, neste período, (1978/1979), fiz o 

Curso de Especialização em Enfermagem de 

Reabilitação, no Alcoitão, sem bolsa, conciliei 

o exercício da enfermagem com a realização 

do Curso. (S 1. 10)  

Nesta época ser especialista não implicava 

benefício profissional, apenas bem-estar 

pessoal e profissional. (S 1. 12) 

Após terminar o Curso de Especialização em 

Enfermagem de Reabilitação, rescindi o 

contrato com o Hospital St.ª Maria e 

candidatei-me aos Hospitais da Universidade 

de Coimbra. (S 1. 13) 

 Apesar de ter uma especialidade, fui 

contratado como enfermeiro tarefeiro. (S 1. 

14) 

 Esta opção pelos H.U.Coimbra deveu-se ao 

facto dos enfermeiros com a Especialidade em 

E.R. prestarem apenas cuidados de 

enfermagem de reabilitação. (S 1. 15) 

 Os enfermeiros de reabilitação estavam 

distribuídos por unidades consideradas 

prioritárias: Neurotrumatologia, 

Neurocirurgia, Neurologia, Ortotrumatologia, 

- Os traços do discurso têm centralidade na profissão de 
enfermagem que antecedeu à docência 
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Pneumologia. (S 1. 16)  

Cada serviço tinha no mínimo dois 

enfermeiros de reabilitação integrados na 

equipa de enfermagem. (S 1. 17) 

 Havia rotação de serviços de seis em seis 

meses. (S 1. 18)  

Este facto proporcionou-me muita 

aprendizagem e um grande desenvolvimento 

profissional. (S 1. 19)   

 

Outras experiências relevantes 

 
Em 1973, fui nomeado enfermeiro do 4.º 

Destacamento de Fuzileiros Especiais, que se 

destinava a cumprir uma Comissão de 

Soberania, de 18 meses, na Ex-Província da 

Guiné. (S 1. 4)  

A comissão iniciou em Abril de 1973 e 

terminou em Outubro de 1974. (S 1. 5) 

Durante este período senti muitas dificuldades 

devido à minha inexperiência profissional 

pois, tinha apenas dois anos de exercício 

profissional e não tinha colegas mais 

experientes para me apoiarem. (S 1. 6) (R 1. 1) 

Os cuidados de enfermagem cingiam-se aos 

primeiros socorros e reanimação. (S 1. 7) 

Contudo, cumpri com aquilo que era esperado 

da missão do enfermeiro, naquela situação de 

guerra, de acordo com a avaliação que me foi 

feita. (S 1. 8)    

 - Outras experiências laterais com importância no 
itinerário 

Motivações para a docência 

 
Em 1987, quando exercia a minha atividade no 

Serviço de Ortotraumatologia, fui solicitado 

para orientar os estágios dos alunos do 1.º 

Curso de Especialização em Enfermagem de 

Reabilitação, efectuado na Escola Superior de 

Saúde Dr.º Ângelo da Fonseca. (S 3. 1)  

Como não conhecia o programa que havia 

sido leccionado na Escola, relativamente à 

área de ortotraumatologia, não me foi 

fornecido apesar de solicitado, decidi orientar 

o ensino clínico de acordo com os cuidados 

praticados naquele serviço. (S 3. 2) 

Mais tarde, terminado este estágio, recebi um 

- Os traços do discurso com motivação para a docência 
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convite para leccionar alguns conteúdos 

programáticos do Curso. (S 3. 3)  

Hesitei bastante, mas perante alguma 

insistência e incentivos decidi aceitar, tendo 

em conta que seria uma oportunidade para me 

desenvolver numa área da qual não tinha 

qualquer experiência. (S 3. 4)  

Confesso que não fazia parte dos meus 

projectos profissionais leccionar. (S 3. 5) 

Algum tempo, depois de leccionar os 

conteúdos, surge-me um convite para integrar 

a equipa pedagógica da Curso de E.E.R. (S 3. 

6) 

 Não aceitei o convite por duas razões. (S 3. 7) 

(A 3. 1)  

Primeiro, porque não fazia parte dos meus 

projectos profissionais. Segundo, não me 

considerava com perfil para leccionar, nem 

tinha as competências necessárias. (S 3. 8) (A 

3. 2)  

Não possuía o Curso de Pedagogia e 

Administração para Enfermeiros Especialistas, 

condição necessária para me proporcionar 

competências para leccionar nu 

m Curso de Especialização. (S 3. 9) (A 3. 3) 

Também não sentia motivação para a área do 

ensino, considerava que não tinha perfil para 

tal. (S 3. 10)  

Um docente de enfermagem, em minha 

opinião, deve: Ser capaz de estabelecer uma 

forte humanização na relação pedagógica, 

capacidade para motivar os alunos para a 

aprendizagem e auto-desenvolvimento, 

responsabilidade profissional, profundos 

conhecimentos científicos e ser capaz de 

realizar na prática aquilo que lecciona. (S 3. 

11) (A 3. 4) 

Em 1987, realizei o Curso de Pedagogia e 

Administração para Enfermeiros Especialistas. 

(S 4. 1) 

Logo que termino este Curso o Director da 

Escola S.S. Dr.º Ângelo da Fonseca volta a 

insistir comigo para integrar o corpo docente 

propondo-se abrir concurso para Enfermeiro 

Assistente. (S 4. 2) 
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 Aceitei. (S 4. 3)  

Realizei o concurso e tomei posse como 

enfermeiro assistente em 1988. (S 4. 4) 

Sempre foi uma preocupação o meu 

desenvolvimento pessoal e profissional. (S 41. 

1)  

Sentirmo-nos competentes dá-nos uma grande 

satisfação pessoalmente. (S 41. 2) (R 41. 1)  

A opção pela enfermagem foi um acaso. 

Pretendia ter um curso profissional. Surgiu a 

oportunidade da enfermagem e realizei o 

curso. (S 41. 3)  

Tive a sorte de gostar da profissão. (S 41. 4) 

Sinto-me realizado e considero-me um 

privilegiado por isso. (S 41. 5) (R 41. 2)  

A enfermagem é uma profissão muito digna. (S 

41. 6) (A 41. 1) 

 

Representação 

do itinerário 

docente 

Centralidade na formação 

Progressão na carreira 

 
Em 1987, realizei o Curso de Pedagogia e 

Administração para Enfermeiros Especialistas. 

(S 4. 1) 

Logo que termino este Curso o Director da 

Escola S.S. Dr.º Ângelo da Fonseca volta a 

insistir comigo para integrar o corpo docente 

propondo-se abrir concurso para Enfermeiro 

Assistente. (S 4. 2)  

Aceitei. (S 4. 3) 

 Realizei o concurso e tomei posse como 

enfermeiro assistente em 1988. (S 4. 4) 

Tomei posse como Enfermeiro Assistente em 

1988, como já referi, e saí em 2001, 

aposentado. (S 4. 5) 

 Durante estes 13 anos vividos na Escola Dr.º 

Ângelo da Fonseca pertenci sempre à equipa 

pedagógica dos Cursos de E. E. R. (S 4. 6) 

Leccionei as disciplinas de Enfermagem de 

Reabilitação em Ortotraumatologia; em 

Traumatizados Vertebro-medulares; em 

Traumatizados Crânio-encefálicos, em 

Neurologia e em doenças do Foro Respiratório 

(Cinesiterapia Respiratória). (S 4. 7) 

 Orientei os Ensinos Clínicos em 

Ortotraumatologia, Neurotraumatologia 

 - Os traços do discurso têm centralidade na formação e 

na progressão da carreira 
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(Traumatizados vertebro-medulares e Crânio-

encefálicos e em Neurologia). (S 4. 8)  

Também leccionei conteúdos programáticos no 

2.ºano dos Cursos de Bacharelato e de 

licenciatura em enfermagem 

(Ortoptraumatologia, Neurotraumatologia, 

Neurologia e Neurocirurgia). (S 4. 9)  

Orientei Ensinos Clínicos a estes alunos em 

Neurotraumatologia, Neurologia e 

Ortotraumatologia. (S 4. 10)  

Foram anos extraordinários de aprendizagem 

e desenvolvimento. (S 4. 11)  

A minha experiência na prática profissional 

ajudou-me imenso. (S 4. 12)  

Investi bastante na formação pedagógica 

instrumento que considero fundamental para 

um desempenho eficaz na formação. (S 4. 13) 

(A 4. 1) 

Isso foi a grande vantagem em termos de 

prática profissional (…) o que me faltava era 

aprofundar o suporte teórico/científico. (S 5. 

1)  

Que, como sabe, nós temos de saber muito 

mais do que o que leccionamos, para 

podermos simplificar, adequar, sei lá … há um 

conjunto de estratégias extremamente 

importantes para facilitar o processo de ensino 

e de aprendizagem. (S 5. 2)  

E o saber fazer. Foi então uma experiência 

extremamente gratificante, relação com 

aqueles profissionais, que eram enfermeiros 

com muitos anos de prática profissional. (S 5. 

3) (R 5. 1) 

 Muitos deles tinham sido meus colegas no 

Hospital. (S 5. 4) (R 5. 2)  

A relação pedagógica que eu estabeleci com 

eles resultou numa aproximação muito 

gratificante, que se traduziu na manifestação 

de respeito e amizade que têm demonstrado. 

(R 5. 3) 

 Este facto revelou-me que a minha atitude no 

processo de ensino e de aprendizagem teria 

sido correcta e adequada. (S 5. 5) 

Fui logo. Directamente para a especialização. 

(S 6. 1) 
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Foi essa a razão por que me chamaram, para 

leccionar nos Cursos de Especialização. (S 7. 

1)   

Em Abril de 2001, aposentei-me. (S 8. 3)  

Tinha as condições para o fazer e fi-lo. (S 8. 4) 

Não tinha projectos muito definidos. (S 8. 5) 

Pensava dedicar-me à prestação de Cuidados 

de Enfermagem de Reabilitação em Privados. 

(S 8. 6) 

Entretanto surge-me um convite para integrar 

o Corpo Docente da Escola Superior de Saúde 

Jean Piaget em Viseu, para leccionar nos 

Cursos de Enfermagem. (S 8. 7) 

Aceitei. Iniciei funções em Setembro de 2001, 

início do ano lectivo. Ainda cá estou. (S 8. 8) 

Foi por isso. Tive a felicidade de gostar 

imenso, de me sentir realizado, na 

enfermagem. (S 42. 1)  

Se calhar, porque gosto muito do que faço! 

Por isso estou no Piaget há dez anos, é 

gratificante. (S 42. 3) (A 42. 2) 

Apesar de fazer 230Km por dia, mas é 

gratificante. (S 42. 4) (A 42. 3) 

 

Dinâmica organizacional 

 
[1.º contexto escolar] Estive treze anos. (S 59. 

1) 

[2.º Contexto escolar] Há dez anos, e o resto 

foi de estudo. (S 60. 1) 

 - Continuidades e ruturas com os estabelecimentos de 

ensino pós reconfiguração do parque escolar 

 

 

 

Professor de 

enfermagem na 

atualidade 

 

Centralidade nas funções 

docente 

 
Há 8 anos que eu coordeno os estágios. (S 12. 

1) 

Estes começam no 2.º ano, seguido do 3.º e 4.º 

ano. (S 12. 2)  

O coordenador dos estágios tem a 

responsabilidade da planificação da 

distribuição dos alunos por estágio, da 

selecção dos orientadores e supervisores da 

orientação e organização das fichas de 

avaliação, que são analisadas e reestruturadas 

anualmente. (S 12. 3)  

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

gestão e extensão 
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Há uma preocupação constante de manter as 

fichas adequadas aos métodos pedagógicos 

actuais, no sentido de dar ênfase a um ensino 

clínico reflexivo, construtivista. (S 12. 4)  

O coordenador, realizou seminários de 

formação, relacionados com supervisão 

clínica, dirigidos aos enfermeiros, contratados 

pela Escola para Supervisionar e Orientar os 

ensinos clínicos. (S 12. 5)  

Para além da coordenação dos ensinos 

clínicos ainda sou regente da cadeira de 

Médico-Cirúrgica e Especialidades I e II, 

(leccionado no 3.º e 4.º anos) e lecciono 

Fundamentos I e II ao 2.º e 3.º anos. (S 14. 1) 

Sim, por vários anos. (S 15. 1) 

Eu e os restantes professores do Quadro da 

Escola. (S 15. 2) 

 O corpo docente efectivo é reduzido. (S 15. 3) 

Somos cinco professores do quadro. (S 15. 4) 

Os restantes docentes são contratados por 

módulos. (S 15. 5) 

Sim contratados. (S 16. 1) 

 Existem docentes contratados para leccionar 

conteúdos teóricos e outros para orientação e 

supervisão dos ensinos clínicos. (S 16. 2)  

Em muitas situações os docentes que 

leccionam conteúdos teóricos, também 

realizam supervisão ou orientação de estágios. 

(S 16. 3) 

Para os estágios criaram duas “figuras” o 

Supervisor e o Orientador. (S 16. 4) 

 O Supervisor é alguém com formação 

especializada, que representava o docente da 

escola, ou seja, faz a ligação entre a escola, o 

serviço (campo de estágio), orientadores e é 

responsável pela avaliação final. (S 16. 5) 

 Os orientadores são os enfermeiros que fazem 

o acompanhamento permanente dos alunos nos 

campos de estágio. (S 16. 6) 

Como o corpo docente é pequeno tornava-se 

muito difícil e muito pouco eficaz que fossem 

apenas estes a supervisionar e orientar os 

estágios. (S 16. 7)  

 Ou seja, os professores permanentes da 

Escola. (S 16. 8) 
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Devido a este facto decidiu-se recorrer a 

enfermeiros, no exercício profissional, para 

realizarem estas funções. (S 16. 9) (A 16. 1) 

O problema inicial era a falta de formação, 

destes enfermeiros, na área da supervisão 

clínica e a capacidade para por em prática os 

métodos pedagógicos instituídos pela Escola, 

através das fichas de avaliação dos estágios. 

(S 16. 10) 

Ultrapassamos esta dificuldade 

proporcionando formação aos enfermeiros que 

aceitaram trabalhar connosco. (S 16. 11) 

 Nesta Escola investimos bastante na 

qualidade dos ensinos clínicos. (S 16. 12) 

 O recurso a enfermeiros em exercício nas 

instituições de saúde para 

supervisionar/orientar os nossos alunos no 

ensino clínico revelou-se bastante eficaz. (S 

16. 13) (A 16. 2) 

 São enfermeiros que realizam estas 

actividades formadoras, nas unidades onde 

exercem funções, mas foram do seu horário 

normal de trabalho. (S 16. 14)  

São formadores com a prática actualizada, que 

é uma mais-valia, extremamente importante 

para realizar uma boa formação. (S 16. 15) (A 

16. 3)  

Vejamos algumas vantagens deste processo. (S 

16. 16) 

Um estágio num Serviço de Medicina. Os 

orientadores trabalham nessa unidade e, fora 

do seu horário normal de trabalho, fazem o 

acompanhamento do ensino clínico. (S 16. 17) 

Estes enfermeiros estão integrados no serviço 

há vários anos, dominam perfeitamente as 

técnicas de prestação de cuidados de 

enfermagem. (S 16. 18) 

O supervisor é, igualmente, um enfermeiro/a 

do serviço, com formação especializada, 

condição ideal para formar uma equipa 

pedagógica eficaz. (S 16. 19) 

Este processo é extensivo a qualquer campo de 

estágio. (S 16. 20) 

Fui coordenador das duas licenciaturas. (S 23. 

1) 
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Sim, completamente ligada à prática! (S 17. 1) 

A gestão destes recursos, para os estágios, é 

da inteira responsabilidade do coordenador 

dos estágios. (S 18. 1)  

É ele que observa e analisa o trabalho destes 

enfermeiros, recolhe informações dos 

orientadores e supervisores, quando no final 

dos estágios reúne com os alunos para que 

estes façam a sua avaliação dos respectivos 

campos de estágio. (S 18. 2)  

Também a ficha a de avaliação, o portfólio de 

estágio e o relatório reflexivo dos estágios, nos 

permite detectar a qualidade do trabalho 

realizado. (S 18. 3) 

Não, não está. (S 20. 1)  

Desloca-se ao campo de estágio para as 

reuniões com os orientadores e alunos e 

participa na avaliação formativa e avaliação 

final. (S 20. 2) 

 As fichas de avaliação dos estágios estão 

organizadas por níveis de conhecimentos: 

Nível Cognitivo, com uma ponderação de 40%, 

Nível Afectivo/Atitudinal, com uma 

ponderação de 20% e Nível 

Psicomotor/Execução de Cuidados, com uma 

ponderação de 40%.(S 20. 3) 

Nas reuniões de avaliação formativa e 

sumativa, o supervisor tem a função de 

questionar os alunos ao nível da cognição, 

para avaliação dos seus conhecimentos 

científicos, que justificam os cuidados 

prestados. (S 20. 4)  

Mesmo não observando o aluno na prestação 

dos cuidados pode, através deste processo, 

percepcionar o nível de desenvolvimento dos 

alunos. (S 20. 5)  

O nível Psicomotor e Afectivo ficam sob a 

responsabilidade do orientador dos estágios. 

(S 20. 6)  

Como se percebe o processo de avaliação terá 

que ser realizado em reuniões onde participam 

o supervisor, orientador e aluno. (S 20. 7) (R 

20. 1) 

A Escola Superior de Saúde Jean Piaget, como 

já referi, tem um corpo docente com contrato 
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de trabalho muito reduzido. (S 22. 1) 

Mas a Escola, para compensação do corpo 

docente, estabelece acordos de trabalho 

temporário com enfermeiros em exercício em 

instituições de saúde, nas diferentes áreas de 

cuidados. (S 22. 2)  

Este facto tem-se revelado bastante importante 

na formação dos nossos alunos porque estes 

enfermeiros dominam muito bem as práticas 

dos cuidados de enfermagem em diferentes 

áreas, o que lhes permite, quando leccionam 

conteúdos programáticos, associar a teoria à 

prática de forma muito mais esclarecida que 

muitos docentes de enfermagem que há anos 

que estão afastados do exercício dos cuidados 

de enfermagem. (S 22. 3)  

Estes mesmos enfermeiros são, também, na 

grande maioria, os responsáveis pelos nossos 

alunos nos ensinos clínicos (supervisores e 

orientadores), em todas as áreas dos cuidados 

de enfermagem. (S 22. 4) (R 22. 1)  

Para além das vantagens que este processo 

proporciona, temos ainda a redução de custos, 

uma vez que estes “docentes” têm contratos 

sazonais com a Escola. (S 22. 5)  

Acontece ainda que a Escola pode 

“seleccionar” os profissionais que realizam 

melhor trabalho. (S 22. 6)  

Ou seja, se verificamos que alguém não produz 

um trabalho responsável, simplesmente 

suspendemos a sua colaboração. (S 22. 7) 

Este método permitiu que a Escola entrasse no 

mundo do trabalho, na prática profissional e, 

que os profissionais no exercício, entrassem na 

nossa Escola. (S 22. 8) (R 22. 2) 

 A formação dos nossos alunos é realizada 

numa parceria de teoria e prática permanente. 

(S 22. 9) 

Inicialmente era frequente ouvirmos muitos 

comentários negativos, dos profissionais em 

exercício relativamente à nossa Escola, hoje as 

referências deste Escola são muito mais 

positivas e há os reconhecimentos que somos 

uma Escola que proporciona boa formação 

aos alunos. (S 22. 10) 
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Na prática docente, não mudou muito. (S 24. 

1)  

Simplesmente, tinha mais tempo. (S 24. 2)  

Foi alargado o período. (S 24. 3) 

Sim, de três para quatro, mas não mudou 

muito. (S 25. 1)  

Mudou no aspecto de se poder aprofundar 

mais conhecimentos porque havia mais 

tempo, mas os conteúdos foram actualizados. 

(S 25. 2) Mas não mudou muito, apenas esse 

espaço, essa disponibilidade de tempo. (S 25. 

3) 

O que mudou foi, para já, uma preocupação de 

investimento muito maior de formação e auto-

formação. (S 26. 1) 

 Ah, de acordo com as responsabilidades que 

eu tinha. (S 26. 2)  

Uma delas, onde tive maior trabalho, foi na 

reorganização dos ensinos clínicos. (S 26. 3) 

Isto levou a uma reformulação completa dos 

instrumentos de avaliação e fichas de orie 

ntação para os diferentes estágios. (S 26. 4) 

Para isso tive necessidade de recolher dados 

sobre a prática profissional nas diversas áreas 

dos cuidados, para adequar as fichas de 

orientação/avaliação à realidade dos cuidados 

que efectivamente eram praticados, em cada 

área. (S 26. 5) 

Depois de elaboradas as fichas de 

orientação/avaliação, estas foram 

apresentadas aos professores do corpo docente 

desta Escola para se prenunciarem e 

apresentarem sugestões correctivas. (S 26. 6) 

As fichas obedecem a um modelo de estrutura 

comum para os diferentes estágios, as 

competências a desenvolver é que são 

diferentes, como é óbvio. (S 26. 7) 

 Os nossos guias de estágio e respectivas 

fichas de avaliação têm sido objecto de 

referência positivas por vários profissionais 

tanto do exercício como da docência. (S 26. 8) 

Não. Sim, são estimuladoras. (S 55. 1)  

Não sou da era do computador, como sabe… 

Quando fiz o Curso de Pedagogia no Porto, 

não sabia utilizar o computador. (S 55. 2)  
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Por exemplo, o trabalho de investigação foi 

escrito no computador, por um técnico a quem 

paguei para o fazer. (S 55. 3) 

 E, a partir daí disse, não, eu não posso 

exercer a minha actividade de docente sem 

saber trabalhar com o computador. (S 55. 4)  

Hoje era impossível trabalhar na coordenação 

dos estágios  sem computador. (S 55. 5) 

Foi. Agora há dias estivemos a fazer um 

daqueles cursos de formação obrigatórios de 

Excel. (S 56. 1)  

Eu não conhecia os processos que estavam a 

ser administrados mas, a verdade é conseguia 

o mesmo fim por outras formas, para mim mais 

fáceis. (S 56. 2)  

Como sabemos, há uma necessidade 

permanente de aprendizagens e de 

actualizações, senão tornamo-nos absoletos. 

(S 56. 3) 

É daquelas coisas que são racionais, que são 

óbvias, não é? (S 56. 4) 

E com isso obrigou-me a estar actualizado. (S 

57. 1) 

Aquilo que retenho da enfermagem é a 

maravilha do exercício profissional nas duas 

dimensões, teoria e prática. (S 61. 1)  

È pena que os professores de enfermagem se 

estejam a afastar cada vez mais da prestação 

dos cuidados. (S 61. 2) Seriam muito mais 

eficazes se continuassem vinculados aos 

ensinos clínicos. (S 61. 3)  

 [Não concorda com a prática tutelada] 

Não concordo, por uma razão: quem são os 

patrões? São as entidades empregadoras. (S 

63. 1)  

Como é que vão disponibilizar enfermeiros 

para tutelar recém-formados? (S 63. 2) 

Como é que se supervisiona a qualidade dessa 

da tutela? Tenham grande apreensão, 

relativamente a este processo. (S 63. 3) 

Centralidade no saber 

disciplinar 
 

 - os sujeitos reveem-se no domínio de um saber 

disciplinar conceptual próprio  

Na dualidade identitária 

Enfermeiro e Professor 

- Os sujeitos revenem-se enquanto docentes na 

dualidade identitária entre enfermeiro e professor 
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Quadro Palangre- 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 

 
 Não, é Escola Superior de Saúde Jean Piaget. 

(S 9. 1)  

Durante muitos anos, só leccionou o Curso de 

enfermagem, por questões políticas, não sei. (S 

9. 2) Eles têm solicitado a abertura de vários 

cursos na área da saúde, que têm sido 

sucessivamente recusados. (S 9. 3)  

Apenas há dois anos, três anos, aceitaram o 

Curso de fisioterapia. (S 9. 4) 

Sim, fisioterapia e enfermagem. (S 10. 1) 

Fisioterapia tem agora o segundo curso. (S 11. 

1) 

 Desde há dois anos, tem agora o segundo curso. 

(S 11. 2) 

Têm fisioterapeutas que foram agora 

contratados para leccionar o Curso (S 11. 3). 

Caracterizo esta Escola de muito eficaz. (S 11. 

4) 

Tem um corpo docente efectivo reduzido, 

comparado com as Escolas Públicas, mas 

realizam um trabalho de forma bastante 

racionalizada, onde as actividades lectivas são 

bem equacionadas. (S 11. 5) (A 11. 3)  

Significa isto que, com muito menos docentes 

que as Escolas Públicas, realizamos com muita 

eficácia todas as actividades inerentes os 

respectivos anos do Curso de Enfermagem. (S 

11. 6) (A 11. 4) 

Por exemplo, a coordenação dos estágios do 2.º, 

3.º e 4.º Anos é realizada apenas por um 

Professor. (S 11. 7)  

A média de alunos é na ordem dos 120/130, 140 

alunos por cada ano. (S 11. 8)  

Há períodos em que todos os alunos estão em 

estágio. (S 11. 9) Uma média de 380 a 400 

alunos distribuídos por inúmeras instituições. (S 

11. 10) 

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

funções de todos 
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Noutras Escolas existe, regra geral, um 

coordenador para cada ano escolar. (S 11. 11) 

Claro, na Escola com os professores regentes 

das disciplinas. (S 28. 1)  

Nas instituições de saúde foram realizadas 

reuniões com os enfermeiros chefes e 

enfermeiros responsáveis pelas diferentes áreas 

de cuidados (Cuidados de Saúde primários e 

cuidados de saúde diferenciados), para 

procurar-mos adequar as exigências 

pedagógicas e o desenvolvimento de 

competências à realidade dos cuidados 

praticados nos respectivos serviços. (…) (S 28. 

2) 

No contexto hospitalar e dos centros de saúde, 

os guias de estágio e respectivos instrumentos de 

avaliação elaborados, após a primeira reunião, 

foram apresentados aos enfermeiros chefes e 

enfermeiros responsáveis nas áreas de cuidados 

de saúde onde pretendíamos realizar estágio. (S 

29. 1) (R 29. 1)  

Depois de analisados e rectificados pusemo-los 

em prática. (S 29. 2)  

No final de cada ano lectivo foram sendo 

corrigidos no sentido de melhor adequação, com 

base em sugestões dos supervisores e 

orientadores de estágio. (S 29. 3) (R 29. 2) 

Era a Escola Superior de Saúde Dr. Ângelo da 

Fonseca. Não desculpe, Escola Superior de 

Enfermagem Dr. Ângelo da Fonseca. (S 30. 1) 

Escola Superior de Saúde Jean Piaget Viseu. (S 

31. 1)  

Porque atenção, Piaget tem várias escolas. (S 

31. 2)  

Têm em Gaia, têm em Macedo, que é a mais 

antiga, têm Silves, isto na área de saúde. (S 31. 

3)  

Mas elas são autónomas, elas têm um corpo 

docente próprio e trabalham de forma 

independente. (S 31. 4)  

Coisa curiosa, antes da adequação dos 

Currículos a Bolonha, as diferentes Escola 

tinham currículo do Curso de enfermagem 

diferentes. (S 31. 5) 

Com Bolonha, o currículo é igual. (S 32. 1)  
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Não fazia sentido serem deferentes. Corrigiu-se. 

(S 32. 2) 

Não, sendo uma escola de saúde, implica que 

tem autonomia para leccionar, para além do 

curso de enfermagem, outros cursos da área da 

saúde. (S 34. 1)  

Tem a vantagem de rentabilizar o trabalho 

pedagógico, com a associação de um corpo 

docente com professores de diferentes áreas 

científicas. (S 34. 2) (R 34. 1) 

Neste momento leccionamos os cursos de 

enfermagem e de fisioterapia. (S 34. 3)  

Esperam-se outros cursos. (S 34. 4) A sua 

abertura depende do ministério da Saúde e da 

Educação. (S 34. 5) 

Sim, a relação com os professores de outras 

áreas científicas é muito boa e o intercâmbio de 

experiências diversificadas enriquece-nos 

bastante. (S 36. 1) (R 36. 1)  

E acho que para os alunos é uma mais-valia. (S 

36. 2) (A 36. 1) 

É, nunca me isolei. (S 38. 1) (A 38. 1) Sempre 

questionei de forma reflexiva o meu trabalho e 

não hesito procurar ajuda, esclarecimentos 

sobre aquilo de que tenho dúvidas. (S 38. 2) 

Procuro sempre utilizar documentação científica 

adequada à nossa realidade. (S 38. 3)   

Nós olhamos para uma ficha de avaliação do 

ensino clínico ou de todos os ensinos clínicos de 

algumas escolas e não vemos diferença. (S 38. 

4)  

Tem que haver. Há especificidades. (S 38. 5) 

Não têm um critério de progressividade da 

aquisição de competência, nem objectividade do 

que se pretende em cada estágio. (S 38. 6)   

Há especificidades e progressividade da 

formação. (S 39. 1)  

A sequência do processo de aprendizagem e o 

grau de exigência tem que existir. (S 39. 2) (A 

39. 1) 

Os próprios objectivos que nós elaborámos: há 

objectivos gerais comuns a todos os estágios e 

objectivos específicos para cada área de 

cuidados. (S 39. 3)  

Os alunos são incentivados a atingir os 
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objectivos definidos para cada estágio. (S 39. 4)  

É-lhe exigido a elaboração de objectivos 

específicos para a consecução dos objectivos 

gerais. (S 39. 5)  

Depois de elaborados são analisados com o 

orientador do estágio. (S 39. 6) 

Dá muito trabalho e alguns 

supervisores/orientadores não são muito 

receptivos à sua formulação. (S 40. 1)  

Nas reuniões de preparação dos estágios tenho 

o cuidado de os alertar para a sua importância. 

(S 40. 2) 

A elaboração do portfólio de estágio também 

não é muito bem aceite pelos alunos e pelos 

orientadores, porque dizem que dá muito 

trabalho. (S 40. 3)  

Não entendem, ou não querem entender, que é 

um instrumento muito valioso no processo de 

ensino e de aprendizagem. (S 40. 4) (R 40. 1) 

Como sabemos o protfólio de estágio permite 

aos orientadores e ao próprio aluno 

percepcionar o seu percurso/evolução, etc. (S 

40. 5) 

Relacional e fechada - 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 

 
Não, eu acho que o ensino de enfermagem 

estaria muito melhor apenas no Politécnico. (S 

43. 1)  

Algumas Escolas optaram pelo Universitário 

por uma questão de Status. (S 43. 2) 

 Há muitos professores de enfermagem que estão 

nas escolas porque não gostam de ser 

enfermeiros. (S 43. 3)  

Gostam sim, de ser professores. (S 43. 4) (A 43. 

1)  

Quando digo que não gostam de ser enfermeiros 

quero dizer que não gostam de exercer cuidados 

de enfermagem. (S 43. 5)  

Por isso refugiaram-se nas escolas. (S 43. 6) 

Afastaram-se dos ensinos clínicos, foram 

esquecendo a prática dos cuidados de 

enfermagem, limitando-se a leccionar conteúdos 

- Os sujeitos caracterizam o ensino 

sobreponível à matriz do ensino 
politécnico 



17 

 

científicos teóricos mas não sabem como os 

utilizar na prática profissional. (S 43. 7)  

Por isso assistimos a professores a ensinar 

aquilo que não sabem fazer. (S 43. 8) 

Nós sabemos que os enfermeiros devem ter uma 

sólida formação científica, mas não devemos 

esquecer que o exercício profissional exige 

destreza prática e domínio tecnológico. (S 43. 9) 

O Ensino Universitário, para alguns 

professores, “justifica” a sua presença apenas 

nas Escolas/Universidades. (S 43. 10)  

De modo nenhum, mas não esqueçamos que isto 

não é um curso de letras, não é um curso desses. 

(S 44. 1)  

E no Politécnico, penso que aí é que está 

perfeitamente enquadrado. (S 44. 2) 

 Penso que algumas escolas lutaram muito para 

o curso ser integrado no Universitário pela 

dimensão do ensino universitário, mas não sei se 

é a melhor opcção,  eu tenho dúvidas. (S 44. 3) 

(A 44. 1) 

E é, nós sabemos. (S 45. 1)  

O enfermeiro tem que dominar a prática dos 

cuidados de enfermagem, a tecnologia que lhe 

está associada e, esta naturalmente, o 

conhecimento científico. (S 45. 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 Palangre - 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 
Essa não, tenho dúvidas, não é ser retrogado, 

como se costuma dizer, resistente à mudança, 

não é uma questão de resistência à mudança. (S 

65. 1)Tenho muito essa experiência e nós 

sabemos que muitas vezes começam os 

orientadores começam muito bem mas depois 

desleixam-se. (S 65. 2) 

- Os fatores catalisadores de mudança no 

cenário educativo são outros factos da 

memória coletiva 

 

Sistema relacional 

Individual 
Durante este período senti muitas dificuldades 

devido à minha inexperiência profissional pois, 

tinha apenas dois anos de exercício profissional e 

não tinha colegas mais experientes para me 

apoiarem. (S 1. 6) (R 1. 1) 

Sentirmo-nos competentes dá-nos uma grande 

satisfação pessoalmente. (S 41. 2) (R 41. 1) 

 

- No sistema relacional é dominante a 

relação consigo próprio 

 

Coletiva 
E o saber fazer. Foi então uma experiência 

extremamente gratificante, relação com aqueles 

profissionais, que eram enfermeiros com muitos 

anos de prática profissional. (S 5. 3) (R 5. 1) 

Muitos deles tinham sido meus colegas no 

Hospital. (S 5. 4) (R 5. 2) A relação pedagógica 

que eu estabeleci com eles resultou numa 

aproximação muito gratificante, que se traduziu 

na manifestação de respeito e amizade que têm 

demonstrado. (R 5. 3) 

Como se percebe o processo de avaliação terá 

que ser realizado em reuniões onde participam o 

supervisor, orientador e aluno. (S 20. 7) (R 20. 1) 

Estes mesmos enfermeiros são, também, na 

grande maioria, os responsáveis pelos nossos 

alunos nos ensinos clínicos (supervisores e 

- No sistema relacional é dominante a 

relação com os outros 
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orientadores), em todas as áreas dos cuidados de 

enfermagem. (S 22. 4) (R 22. 1) 

Este método permitiu que a Escola entrasse no 

mundo do trabalho, na prática profissional e, que 

os profissionais no exercício, entrassem na nossa 

Escola. (S 22. 8) (R 22. 2) 

No contexto hospitalar e dos centros de saúde, os 

guias de estágio e respectivos instrumentos de 

avaliação elaborados, após a primeira reunião, 

foram apresentados aos enfermeiros chefes e 

enfermeiros responsáveis nas áreas de cuidados 

de saúde onde pretendíamos realizar estágio. (S 

29. 1) (R 29. 1)  

No final de cada ano lectivo foram sendo 

corrigidos no sentido de melhor adequação, com 

base em sugestões dos supervisores e 

orientadores de estágio. (S 29. 3) (R 29. 2) 

Tem a vantagem de rentabilizar o trabalho 

pedagógico, com a associação de um corpo 

docente com professores de diferentes áreas 

científicas. (S 34. 2) (R 34. 1) 

Sim, a relação com os professores de outras 

áreas científicas é muito boa e o intercâmbio de 

experiências diversificadas enriquece-nos 

bastante. (S 36. 1) (R 36. 1) 

[orientadores] Não entendem, ou não querem 

entender, que é um instrumento muito valioso no 

processo de ensino e de aprendizagem. (S 40. 4) 

(R 40. 1) 

 

Organizacional 

- No sistema relacional é dominante a 

relação com organizações institucionais e 

profissionais etc. 

 

 

Sistema de ação 

 

Natural 

 

- 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 
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docente O objectivo da realização deste curso era a 

valorização profissional. (S 1. 11) (A 1. 1) 

Não aceitei o convite por duas razões. (S 3. 7) (A 

3. 1) Primeiro, porque não fazia parte dos meus 

projectos profissionais. Segundo, não me 

considerava com perfil para leccionar, nem tinha 

as competências necessárias. (S 3. 8) (A 3. 2) 

Não possuía o Curso de Pedagogia e 

Administração para Enfermeiros Especialistas, 

condição necessária para me proporcionar 

competências para leccionar num Curso de 

Especialização. (S 3. 9) (A 3. 3) 

Investi bastante na formação pedagógica 

instrumento que considero fundamental para um 

desempenho eficaz na formação. (S 4. 13) (A 4. 

1) 

Considere que é uma Boa Escola. (A 11. 1) 

Proporciona aos alunos uma boa formação 

científica e técnica. (A 11. 2) 

Tem um corpo docente efectivo reduzido, 

comparado com as Escolas Públicas, mas 

realizam um trabalho de forma bastante 

racionalizada, onde as actividades lectivas são 

bem equacionadas. (S 11. 5) (A 11. 3) 

 Significa isto que, com muito menos docentes 

que as Escolas Públicas, realizamos com muita 

eficácia todas as actividades inerentes os 

respectivos anos do Curso de Enfermagem. (S 11. 

6) (A 11. 4) 

Devido a este facto decidiu-se recorrer a 

enfermeiros, no exercício profissional, para 

realizarem estas funções. (S 16. 9) (A 16. 1) 

O recurso a enfermeiros em exercício nas 

instituições de saúde para supervisionar/orientar 

os nossos alunos no ensino clínico revelou-se 

bastante eficaz. (S 16. 13) (A 16. 2) 

São formadores com a prática actualizada, que é 

uma mais-valia, extremamente importante para 

realizar uma boa formação. (S 16. 15) (A 16. 3) 

[orientadores] Quem, melhor que eles para 

formar os alunos. (A 16. 4) 

E acho que para os alunos é uma mais-valia. (S 

36. 2) (A 36. 1) 

É, nunca me isolei. (S 38. 1) (A 38. 1) 

A sequência do processo de aprendizagem e o 

circunscrevem a uma lógica de ação de 

serviço público (Sarmento,2000) 
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grau de exigência tem que existir. (S 39. 2) (A 39. 

1) 

A enfermagem é uma profissão muito digna. (S 

41. 6) (A 41. 1) 

E eu não consigo dissociar a prática do ensino. 

(A 42. 1) 

Apesar de fazer 230Km por dia, mas é 

gratificante. (S 42. 4) (A 42. 3) 

Há muitos professores de enfermagem que estão 

nas escolas porque não gostam de ser 

enfermeiros. (S 43. 3) Gostam sim, de ser 

professores. (S 43. 4) (A 43. 1) 

Prestar cuidados, adequar o científico à prática 

fica para quem? (A 43. 2)   

Penso que algumas escolas lutaram muito para o 

curso ser integrado no Universitário pela 

dimensão do ensino universitário, mas não sei se 

é a melhor opcção,  eu tenho dúvidas. (S 44. 3) 

(A 44. 1) 

 

Problemática 

 

 

- A argumentação do sujeito é negativa por 

se configurar desadequada e 

incompatibilizar com a atualidade 

 

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. 

 

 

 


