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Entrevista 1 

Data: 2 de Abril de 2011 Duração: 45 minutos  

Transcrição:   5.30 horas Data:  4 de Abril de 2011 

Identificação 

Nome: Proa 

Idade:   47  anos 

Exerce o cargo desde: 1989 

Categoria profissional: Prof. adjunta com nomeação definitiva 

Formação académica: Doutora em Enfermagem 

Exercício Profissional: 26 anos 

 

 Proa 

“Há outra coisa que eu aprendi também a […], eu acho que nós somos 

de facto, dentro do sistema superior, somos o máximo!” 

 

(S 1) 

[…], como que para descontrair, gostaria de te perguntar se te sentes confortável 

com o cargo que ocupas na escola enquanto professora? 

 

Muito, muito confortável! (S 1. 1) Perfeitamente, enquadrada, feliz e com expectativas 

de que…acho que vão continuar a fazer muito sentido e a gostar muito do que faço.(S 1. 

2)  O ser docente de enfermagem com tudo o que isso significa, mas satisfeitíssima. (S 

1. 3)   

 

(S 2) 

Tu achas que há algum perfil próprio para se ser docente/professor? 

 

Acho. (S 2. 1) Acho que há um perfil que tem que conjugar, do meu ponto de vista, um 

desejo imenso de saber o que o leva a uma actualização permanente de conhecimento e 

procura e busca do que há de novo. (S 2. 2) Não aleatoriamente. (S 2. 3) Hoje em dia 

temos instrumentos que nos ajudam a saber quais as fontes mais credíveis, mais 

rigorosas, porque sabemos que há outras que não tanto, e portanto essa parte da procura 
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constante e da actualização constante acho que é um perfil que tem que existir, 

contrapondo com determinadas características de nível pessoal, características essas que 

podem ser desenvolvidas e trabalhadas. (S 2. 4) Porque nem todos temos o mesmo grau 

ou de simpatia ou de disponibilidade, mas eu acho que esta dimensão de características 

ou de competências emocionais são imprescindíveis para o ser professor. (S 2. 5) Porque 

tem que se ser… (S 2. 6) Não é ser amigo, eu costumo sempre dizer isto às vezes em 

discussões que tenho com colegas. (R 2. 1) O amigo é de outra natureza, mas é um 

professor que tem que ser com uma claríssima consciência do seu papel. (S 2. 7) Ao 

nível da exigência e portanto na dimensão do conhecimento, mas dosear essa exigência 

com umas elevadíssimas, também características, mais da esfera pessoal, ao nível da 

compreensão…quase uma certa humildade. (R 2. 2) Eu acho que às vezes este balanço é 

difícil. (S 2. 8) Que é contrapor o desenvolvimento científico, a tentação pode ser o nível 

de humildade ou este nível de acessibilidade ou de disponibilidade pode também tender 

a diminuir. (S 2. 9) Do meu ponto de vista, e para mim, é completamente errado. Para 

mim, um professor tem que ter efectivamente as duas dimensões. (R 2. 3)  A procura do 

saber, para o resto da vida, mesmo quando a gente vai cansadíssimos e dizemos: Não 

faço mais nada! E depois complementar…Bem, não é complementar, caminham lado a 

lado com a dimensão das características pessoais que passam objectivamente por um 

elevadíssimo nível de correcção e consequentemente tem lá dentro, o respeito, a 

humildade, a atenção, a congruência, a disponibilidade a assertividade, porque o 

outro…nós temos um papel muito determinante e eu quero acreditar que é sempre 

determinante para a positiva. (A 2. 1) Infelizmente, também sabemos que há 

determinantes para a negativa. (A 2. 2) 

 

(S 3) 

Tens quantos anos de docência? 

 

Eu tenho vinte e dois anos de docência, 26 de exercício profissional e, desses 26, 22 de 

docência. Sim! (S 3. 1) 

 

(S 4) 

Se eu te pedir para fazeres um pequeno “rapell” do teu percurso até agora em 

termos de docência…? 

 



3 

 

Ok, Olha …O primeiro grande marco é a opção entre a carreira hospitalar e pensar, na 

altura ir para a escola. (S 4. 1) É para mim o primeiro grande marco. (S 4. 1) Foi um 

grande marco, porque correspondeu claramente a uma compreensão que eu tive 

aquando da formação inicial. (A 4. 1) O meu curso na altura, o Curso Geral de 

Enfermagem, eu que sempre achei que queria ser enfermeira na prestação de cuidados, 

que é uma área que eu gosto, mas é curiosamente, no curso, durante a frequência do 

curso, que eu descubro o lado do ensino. (S 4. 2) Esta vontade de…enfim, ensinar para 

mudar. (A 4. 2) É engraçado que a imagem que eu tenho sempre, na altura, a 

perspectiva era: Não, ok, eu que sempre achei que era no mundo hospitalar, eu descobri 

na altura a saúde pública, no sentido de que junto destas populações… Se eu ensinar, 

posso mudar. (S 4. 3) (A 4. 3) Portanto, esta noção foi uma consciência no curso. (S 4. 4) 

Portanto, na altura o estágio de integração à vida Profissional fazíamos uma parte em 

ambiente hospitalar e outra em Centro de saúde e eu fui para um Centro de Saúde muito 

característico, que já não existe, mas onde vi muito em concreto o quão determinante 

era o papel do enfermeiro nessa perspectiva, do ensino, da prevenção da saúde infantil, 

da saúde … Que na altura, nem eram estas as designações. (S 4. 5) E portanto o primeiro 

marco que eu assinalo é este. (S 4. 6) Quando fui convidada, isso para mim foi uma 

coisa… Eu não hesitei, Amélia! Posso-te dizer que eu recebi o convite, o telefonema de 

manhã e eu não precisei de tempo nenhum para pensar. (R 4. 1) Eu assumi na hora! (R 

4. 2) Sem auscultar ninguém em meu redor. Nada! (R 4. 3) Não, era algo que eu queria. 

(R 4. 4) Depois, pronto, a integração e relembro com particular carinho alguém. (R 4. 5) 

Várias pessoas foram importantes neste regresso à escola. (R 4. 6) E eu digo regresso 

porque eu voltei à escola onde tinha feito o curso como sabes. (S 4. 7) Mas do ponto de 

vista daquele marco da pedagogia é inesquecivelmente a Pepita que foi quem nos… me 

ensinou os aspectos de um planeamento de um plano de aula, enfim, a Almeida Ribeiro, 

por outras dimensões… (R 4. 7) Enfim, um conjunto de pessoas que foram muito 

importantes, mas não fugindo ao tema, Marco, Marco foi, o primeiro marco, não 

consigo lembrar-me da data peço desculpa, mas terá sido as primeiras negociações para 

a transição do curso geral para o bacharelato. (S 4. 8) Não, antes disso, ainda há outro 

facto, Amélia, uma mudança de plano de estudos que foi em 88, salvo erro… (S 4. 9) 

Eu, datas numéricas…confesso que não me lembro, mas nós fizemos um transição, uma 

mudança de plano de estudos, logo muito ali…que no fundo vai ser o precursor da 

mudança para o bacharelato. (S 4. 10) Foi o deixar o célebre livro verde, o LV (risos) 

para … (S 4. 11) Portanto esse é o primeiro marco. Depois então para o Curso de 
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Bacharelato e depois para … ainda bacharelato, mas já com sequência de maior abertura 

à formação dos professores como especialistas, o tentarmos, a tentativa e que na nossa 

realidade e eu vivi essa experiência se concretizou que era: começarmos a tentar 

abandonar um certo modelo biomédico na formação e começarmos a introduzir mais…e 

algumas unidades temáticas serem assumidas só por docentes de enfermagem. (S 4. 12) 

É outro marco … eu acho que este foi também outro aspecto importante. Depois anos 

90, com todo o impacto e aspiração, que depois se veio a concretizar a integração do 

ensino de enfermagem no ensino superior e, portanto, a transição de bacharelato para 

um curso de licenciatura. (S 4. 13) Claro, e agora mais recentemente a abertura à 

possibilidade da universidade, porque é algo… (S 4. 14) Se a abertura ao doutoramento 

por parte dos enfermeiros é uma realidade hoje, mas ela é uma realidade recente porque 

a avaliar pelo número de doutorados que temos a maioria não é em enfermagem, porque 

foi um instrumento, a possibilidade que se tinha, mas objectivamente o início do 

doutoramento em enfermagem é outro marco que eu considero muito importante. (S 4. 

15) Em síntese, a transição do plano de estudos do LV para o plano de estudos que há-

de ser precursor do bacharelato, aqui neste meio esta tentativa e o conseguir trazer um 

certo conteúdo de enfermagem para os currículos e portanto não só na associação aos 

cuidados da patologia médica, da patologia cirúrgica, da nefrologia… e depois a 

integração no ensino superior e agora em concreto a possibilidade do acesso ao grau de 

doutor em enfermagem que eu acho que é de facto uma conquista. (S 4. 16) 

 

(S 5) 

Neste percurso de 20 anos destacaste aí imensos marcos que viveste, uma história 

vivida por ti, e que tão bem associas a esta memória colectiva dos enfermeiros. 

Como é que tu te adaptaste? Enquanto docente que estratégias utilizaste para te 

ires adaptando a estas mudanças que são muitas na tua vida? 

 

A estratégia, por exemplo, numa primeira fase coincidiu com o facto de eu estar na 

escola recentemente, pois eram os meus modelos de referência as colegas mais velhas 

que tinham sido minhas professoras e a quem eu recorria. (R 5.1) Não era do ponto de 

vista do conteúdo ou daquilo que eu precisava de aprender, mas era sobretudo aquilo 

que eu precisava de compreender. (S 5. 1)Porque, digamos que a máquina que é uma 

escola ou que é um plano de estudos e as articulações na altura com o INSA que era 

quem tutelava, depois ouvíamos às vezes em reuniões nomes ou organismos que muitas 
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vezes saía a pensar …então mas que influência é que isto tem no curso? (R 5.2) Porque 

é que temos de ouvir isto é Ministério da Educação, mas também é Ministério da Saúde 

e, portanto, esta compreensão de como é que o ensino de enfermagem que até há bem 

pouco tempo teve inclusive esta dupla tutela. (S 5. 2)A minha principal ponte de apoio 

para esta compreensão eram quem tinha sido meu professor e que agora embora eu 

sendo bem mais nova e pouco experiente quem me socorria. (R 5.3)  Este era o meu 

primeiro referencial e digo-te Almeida Ribeiro, indiscutivelmente a pessoa que mais me 

ajudou a compreender. (R 5.4)    A ela lhe devo  a compreensão e o estímulo para já eu 

enfermeira, não tendo as habilitações literárias, porque quando entrei no curso de 

enfermagem geral não eram as habilitações do ingresso do ensino superior e a ela lhe 

devo… ela dizia sempre: Não se apressem a fazer a especialidade, apressem-se a obter 

habilitações literárias. (R 5.5) Mais tarde isso veio-se a revelar fundamental. (S 5. 3)É 

esta visão da Almeida Ribeiro, muito para a frente no seu tempo, portanto principal 

referência e principal forma de adaptação, colegas e, de entre elas, destaco de facto o 

papel da Dília Almeida Ribeiro. (R 5.6) Depois a transição do Curso de Geral para 

bacharelato, na altura já tinha mais anos e fui procurando manter a par. (S 5. 4) Com 

disponibilidade de participar em algumas reuniões, na altura, na altura e agora também, 

escolas públicas. (S 5. 5) Porque nós ainda tínhamos também este aspecto que era um 

certo distanciamento, porque sendo uma escola privada não entrávamos em tantas 

negociações, em tantos movimentos de … mas ressalto efectivamente também o tentar 

estar atenta. (R 5.7) Quando comecei a perceber, no fundo, as mudanças que estavam 

em curso ou que nós desejávamos …o estar atenta. (R 5.8) Eu lembro-me que era muito 

individual, era muito um trajecto individual. (R 5.9) Culturalmente, nós tínhamos um 

bocadinho esta …este traço…é uma escola privada, isso não nos diz respeito, mas a 

determinada altura, muitas vezes pensava… (R 5.10)    

Não, também diz. Quer dizer…a gente não quer ficar de fora, mas também não 

podemos ir sempre só a reboque. (R 5.10) Desculpa a expressão, é exactamente aquilo 

que eu sinto. (S 5. 6) 

Depois e nesta altura é um trajecto individual, procurar estar atenta…para saber o que é 

que se passava. (R 5.11) Depois a transição do curso de bacharelato para a licenciatura, 

aí sim já com muito mais envolvimento da própria escola até porque persistia um certo 

receio real ou não real… o que é que nos pode acontecer, somos integrados no ensino 

superior …somos privada…teremos público, não teremos público…e portanto. (S 5.7) 

Portanto, aqui já eu tinha uma consciência individual de que o meu papel como 
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professora ou docente de enfermagem, eu tinha que ser mais proactiva e portanto não 

podia ficar só no papel de leccionar, acompanhar estudantes e, portanto, estar atenta às 

mudanças que estavam a acontecer cá fora. (R 5.12) Aí, lembro-me de que foi 

determinante, por exemplo, quando fiz a especialidade numa escola pública e o contacto 

que estabeleci e as ligações que ficaram com professores que, de alguma maneira, eu me 

ia mantendo actualizada do que é que se estava a pensar, o que é que se estava a fazer, 

as conquistas que se iam obtendo, mais neste contacto informal do que propriamente … 

e claro sempre que oportuno participava …participava… (R 5.13) Depois, a nossa 

escola também passou a ter uma atitude também de maior abertura no sentido de: temos 

de perceber, nós não queremos ficar de fora. (R 5.14) Temos de estar atentos e 

falávamos nas reuniões de docentes e sempre que possível participávamos …quer dizer, 

eu lembro-me que na altura…já haviam algumas reuniões nacionais e internacionais 

onde eram destacados alguns elementos do corpo docente para participar e depois 

trazerem informação e informavam e discutíamos e foi assim. Foi assim. Curiosamente, 

Amélia, olha não sei se é importante para a entrevista ou não…(R 5.15)   [risos] 

É importante com certeza! 

Não muito… mas para mim sabes qual foi a maior dificuldade destas todas, de tudo isto, 

a adaptação às novas tecnologias. (S 5. 7) Não é objecto do teu estudo, mas foi 

tremendamente, tremendamente, foi muito complicado, para mim porque era uma 

habilidade que eu não tinha efectivamente e …(A 5. 1) 

 

(S 6) 

 

A dada altura, tu mudaste de estabelecimento de ensino, situa-me lá? 

 

Foi em 1998. Maio de 1997 (S 6. 1). 

 

(S 7) 

Nessa altura, continuam a existir mudanças e aí como te adaptas a elas? 

 

Há aqui uma interrupção de dois anos em termos de deixar a docência e, portanto, eu 

quando faço a interrupção, eu volto e abraço um projecto de enfermagem, mais 

relacionado com a gestão de uma organização. (S 7. 1)Quando dois anos e meio depois 

regresso ao ensino, aí a estratégia foi …eu acho que nem posso dizer… Não foi 

estratégia, foi, era um estabelecimento recente de criação recente. (S 7. 2)Era uma 
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escola, a primeira escola de Saúde, não era uma escola de enfermagem e eu demorei 

algum tempo a perceber a diferença porque eu tinha trabalhado 17 anos numa escola de 

enfermagem em que depois foi uma escola superior de enfermagem e esta 

transição…em que houve aqui um interregno em que deixei o ensino, mas quando volto, 

volto para uma escola de saúde. (S 7. 3)Isto não é só configuração de nome, tem mesmo 

particularidades, o nosso corpo de estudantes é comum, na altura com licenciatura em 

enfermagem e licenciatura em fisioterapia e esta adaptação e perceber que não estou a 

formar só enfermeiros, mas estou a formar profissionais de saúde e a partir de alguma 

plataforma que é comum foi muito interessante. (S 7. 4) (R 7. 1)Constituiu um desafio 

na medida em que este interregno entre docência e voltar ao mundo hospitalar e depois 

voltar de novo à docência, quando eu volto para docência volto para uma realidade 

institucional que é diferente e portanto eu entro nesta realidade. (A 7.1) Obviamente 

pensando sempre: ah que interessante! (S 7. 5) Lá, na minha escola era só enfermagem, 

mas aqui eu tenho que ter um leque diferente, um olhar mais abrangente e portanto há 

aqui um plataforma que é comum e portanto participei na definição da missão da escola, 

das linhas estratégicas de investigação para a escola. (S 7. 6) Isto porquê? Porque nós 

definimos um perfil dos nossos licenciados independentemente de eles serem de 

enfermagem, fisioterapia ou agora mais tarde terapia da fala que foi o terceiro curso a 

integrar a escola superior de saúde. (R 7. 2)A mudança foi essencialmente a nível 

organizacional, como é que nós nesta macro estrutura que é uma Escola Superior de 

Saúde, como é que nós nos organizamos para não perdermos a especificidade ou aquilo 

que queremos, que é a nossa identidade de enfermeiros ou como os meus colegas 

querem a identidade de fisioterapeutas, mas nesta perspectiva de que há aqui pontos que 

são comuns que se tem que trabalhar. (R 7. 3)Este trabalho de construção de identidade 

de escola… (R 7. 4)Quando a gente diz: a nossa escola é inovação, qualidade e 

humanismo, estas são marcas que nós tivemos que trabalhar em conjunto para 

encontrar o que é que queremos. (R 7. 5) Queremos que os nossos licenciados 

independentemente de onde são tenham isto transversal aos três cursos. (R 7. 6) 

 

(S 8) 

Portanto este aspecto não te traz qualquer problema, vives bem nessa convivência? 

 

Não só convivo e vivo muito bem com isso, como acho que é muitíssimo rico. (A 8. 1) 

Porque, primeiro, há olhares que são diferentes para o fenómeno saúde-doença de outros 
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grupos profissionais que formam outros profissionais, que têm outro olhar porque o seu 

alvo de cuidados obviamente são pessoas, mas a sua estratégia e o seu campo de 

intervenção é diferente do nosso e portanto leva-nos a uma melhor compreensão do seu 

papel e ao compreendermos melhor o seu papel também potencializamos o ensino de 

enfermagem. (R 8. 1)Potencializamos como? Configurando muito bem o que é que é 

isto de trabalho em equipa. (R 8. 2) (A 8. 2) Por exemplo, é uma das dimensões. Outra 

das dimensões é porque a natureza dos cursos é diferente, por exemplo, ao nível da 

carga curricular. (S 8. 1) Eles conseguem pôr dinâmicas, não consigo identificar qual é o 

factor, mas há um departamento, por exemplo, que tem sempre uma metodologia de 

trabalho muito suportada em evidência. (S 8. 2) Cuidados de Saúde suportado em 

evidência e desta partilha resultam muitos ganhos. (A 8. 3) Porque há uma actualização 

que já é sempre muito natural, não precisa de ser o departamento de enfermagem a ir à 

procura… às vezes vamos à procura e se encontramos da área de fisioterapia ou da 

terapia da fala partilhamos, mas há este confluir de informação, de partilha de 

conhecimento que é algo que se materializa, por exemplo, em cursos de pós-graduação 

comuns, por exemplo, em que têm uma dupla organização. (S 8. 3)  Ou uma dupla 

coordenação. (S 8. 4) Por exemplo, nós temos neste momento uma pós graduação à 

pessoa com dor crónica que é multidisciplinar e é coordenada por um enfermeiro e um 

fisioterapeuta, e porquê? Porque a nossa configuração é, as pessoas com dor crónica 

precisam de uma abordagem multidisciplinar e dentro desta o que é que nós podemos 

fazer em conjunto? É isto que está a acontecer. (S 8. 5) (R 8. 3) 

 

(S 9) 

Para além deste aspecto a escola consegue manter uma matriz identitária da 

enfermagem? 

 

Sim, sim, isso pelas linhas… Uma coisa é a missão, a matriz da ESS que se materializa 

no lema inovação, qualidade e humanismo, mas depois, dentro tem o departamento, os 

diferentes departamentos. (S 9. 1) O nosso departamento, o de enfermagem tem sim, a 

sua identidade. (S 9. 2) Tem e muito reforçada pelo…e aí penso que muito reforçada por 

um aspecto que é facilitador que é ter desde o início a mesma liderança de departamento 

de enfermagem e pelo facto de também ser uma escola nova, recente, 10 anos de 

existência é muito pouco e este aspecto de não termos história. (S 9. 3) (R 9. 1) Por um 
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lado, podia ser negativo, porque estamos sempre a fazer de novo, mas também não 

caímos no sempre foi assim… (A 9. 1)   

O facto de não ter história tem aquilo que nós quisermos, tem a história recente, tem 

uma construção recente. (A 9. 2)   

Com a manutenção do que é essa ideia, essa identidade, o que é que nós queremos que 

nos caracterize. (A 9. 3)   

A inovação que é da escola e traços de inovação pelas tecnologias, pela adopção de 

metodologias de ensino/aprendizagem algumas delas muito inovadoras. A PBL no 1.ª e 

2.º Anos é um dos exemplos e …(S 9. 4)  (A 9. 4)   

Desmonta-me a sigla se faz favor. 

Problem based learning - é uma metodologia de ensino/aprendizagem em que nós não 

damos… e que agora veio a revelar-se muito pertinente com a adaptação do processo de 

Bolonha. (S 9. 5)   

 

(S 10) 

E com o trabalho individual do estudante? 

 

E com o trabalho individual do estudante! Nós damos um problema ao estudante e é à 

volta do problema que o estudante constrói o conhecimento e a resolução. (S 10. 1)  

Temos disciplinas em que todas elas são leccionadas assim. (S 10. 2)  Esta é talvez o que 

caracteriza o lado da inovação e corresponde à missão da escola. (S 10. 3)  O 

Humanismo, porque efectivamente nós apesar de muito recentes, a nossa forma de estar 

que caracteriza a equipa é integrada no ensino superior, mas muito próximo dos 

estudantes e isso constitui exemplo desde o primeiro ano até licenciados, à cerimónia de 

fim de curso, onde com um conjunto de, digamos, rituais que, sendo novos, fomos 

buscar a uma certa tradição identitária da enfermagem: a cerimónia da bênção das mãos, 

a luz, o que pensamos acerca da luz, o poderem trazer a família para esse momento. (S 

10. 4) (A 10. 1) Portanto, esse lado de… e depois muito caracterizado  por esta ideia de 

que enfermagem deve estar na universidade e portanto há que qualificar o seu corpo 

docente e esta é claramente uma marca, acho eu, identitária, da equipa do departamento 

de enfermagem. (R 10. 1) Que é importante, temos que fazer. Em 10 anos, nós não só 

passamos… nós somos uma equipa pequena, mas não só em termos de produção, 

digamos assim…licenciatura, complementos de formação em enfermagem, pós 

graduações CPLEE e agora mestrado, em 10 anos eu acho que é uma coisa…(R 10. 2)   
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Acho mesmo! A par da qualificação do corpo docente que está a acontecer, é uma 

preocupação. Sim! (R 10. 3) (S 10. 5) 

 

(S 11) 

Uma riqueza a tua entrevista! Uma das questões que eu tinha para te colocar tem a 

ver com a caracterização da escola e, de certa forma, já respondeste; de qualquer 

forma, em relação à caracterização da escola, há mais alguma coisa que me queiras 

dizer? 

 

Posso sempre acrescentar um aspecto que é também da escola e que tem repercussões 

nos três departamentos, que é a noção da necessidade da internacionalização. (S 11. 

1)Como sabes, é um critério de avaliação da AEEE da agência europeia e responder 

ao… e também eu acho que é um traço que caracteriza a nossa escola, é esse 

reforço/esforço porque tem implicações e nomeadamente na actualidade com as 

implicações financeiras que tem. (S 11. 2) Mas há um reconhecimento que é muito 

importante, e portanto mesmo numa fase em que os aspectos financeiros têm o peso que 

tu sabes, essa aposta na internacionalização é uma realidade para estudantes e/ ou 

professores. (S 11. 2) (A 11. 1) Nós todos os anos temos programas de 

internacionalização onde temos estudantes e docentes e respondemos à mobilidade… 

sejam em outcoming, e temos uma variedade essencialmente de países da Europa, mas 

onde já temos uma rede de trabalho interessante do ponto de vista de parceiros onde os 

nossos estudantes ou nós professores ou de quem recebemos estudantes ou professores. 

(R 11. 1) Eu destacava este aspecto. Também era algo a que eu não estava habituada. (R 

11. 2)   

 

(S 12) 

Retomando um pouco a questão anterior, destas mudanças que tão bem 

demarcaste, fazendo ligação e pontes com a memória colectiva da enfermagem, 

refere-me de novo qual foi para ti a mais marcante? 

 

A integração no ensino superior. (S 12. 1) 

 

(S 13) 

Ainda enquanto estavas em São Vicente de Paulo? 
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Exactamente! Porque eu acho que esta foi a que abriu portas para o resto. (S 13. 1) (A 

13. 1)A transição ao integrar no ensino superior, o deixarmos aquela dupla tutela, 

desculpa a expressão, mas acho que éramos um bocadinho híbridos. (S 13. 2) (R 13. 

1)Para umas coisas, éramos da educação, para outras, éramos de saúde e, portanto, 

aquilo era um bocadinho… Eu acho que essa integração para mim é mais marcante, 

porque eu acho que, de alguma maneira, foi precursora do resto. (A 13. 1) Se nós não 

tivéssemos conseguido aquele passo, dificilmente conseguiríamos o resto. (A 13. 2) (S 

13. 3) A integração de pleno direito na academia não é, e portanto e por isso para mim 

acho que é essa a nota mais determinante. (R 13. 2) 

 

(S 14) 

Se eu te perguntar agora, na acção lectiva, quais são as alterações também mais 

marcantes dos aspectos atrás descritos? 

 

A adequação ao processo de Bolonha (risos). Porque é …Para trás obviamente que 

foram acontecendo mudanças, por via da formação da experiência, dos novos 

conteúdos, conhecimento novo, novas metodologias, mas, do ponto de vista 

estritamente pedagógico, pois o espaço de ensino aprendizagem situava-se sempre em 

torno de… O papel do professor, mas independentemente da adequação de novos 

conteúdos, de novas metodologias não houve uma grande mudança neste perfil ou no 

que é este papel. (S 14. 1)O professor é um transmissor de conhecimento. (R 14. 

1)Portanto, independentemente das transições que aconteceram, do curso geral para 

bacharelato, do bacharelato para a licenciatura, ou do ensino na licenciatura ou no 

ensino especializado. (S 14. 2)Portanto, eu ressalvo neste trajecto, o que eu acho mesmo 

marcante é a adequação dos planos de estudo ao processo de Bolonha. (S 14. 3)Porque 

esse sim levado ao seu expoente…naquilo que preconiza, ouve, implica mesmo uma 

mudança no papel do professor. (A 14. 1)Implica mesmo! Essa é neste momento, para 

mim aquilo que eu ressalto, como efectivamente de grande mudança. Porquê? Porque 

me obrigou, ou nos obriga, a uma formatação, reformatação e mais do que reformatar, a 

uma aceitação do papel do estudante. (A 14. 2) (R 14. 1)Não pode ser um papel 

meramente de receptor do conhecimento que o professor leva a sala de aula. (A 14. 

3)Nós temos sempre alguma dificuldade de aceitar isto, porque achamos sempre que 

nós é que sabemos. (R 14. 2) Para mim, esta é a grande mudança. Perceber que, de 

facto, quando eu tenho um plano de estudos que, por adequação a Bolonha, prevejo 
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numa distribuição numa unidade curricular que depois se há-de reverter numa 

distribuição depois no plano de estudos em x horas para trabalho individual… aquele 

trabalho individual é mesmo importante para a persecução dos objectivos daquela 

unidade curricular. (S 14. 3)Portanto, eu tenho aqui um duplo desafio, não só eu no 

sentido de que eu organizo as minhas aulas naquelas horas, porque sei que os tempos… 

o estudante tem mais x horas para complementar a sua aprendizagem, como também  há 

aqui uma dupla implicação que é levar os estudantes a compreender que precisam 

efectivamente  daquele tempo. (R 14. 3)Porque senão vão chegar à conclusão de que se 

calhar não se abordou tudo em sala de aula e como é que o utilizam exactamente. (S 14. 

4)Esse é o desafio para mim. É muito a noção da mudança do papel do professor. (R 14. 

4)A mudança do papel do professor. A mudança do papel do professor transmissor para 

um papel facilitador foi e… é …não tenho a veleidade de dizer que já consigo fazer isso 

muito bem… (R 14. 5) Porque esforço-me, é verdade, reconheço a sua importância, mas 

também reconheço a sua dificuldade porque o risco é fazermos…porque se não 

tivermos muito presente esta capacidade há o risco imenso que é…como houve redução 

de tempo lectivo para o professor a tendência a colocar lá tudo na mesma…os 

conteúdos todos e portanto não dar o espaço de assimilação da discussão porque se eu 

não tiver presente que aquele tempo que foi calculado para o trabalho individual do 

estudante o deve utilizar. (A 14. 4) E o deve utilizar como? Aí eu tenho um papel de 

facilitador. Estimular para, como usar, como fazer e portanto para mim é essa uma das 

grandes… a principal marca é essa. (R 14. 5) 

 

(S 15) 

Tenho entendido até aqui na nossa entrevista que a estas transacções tu associas 

sempre formação enquanto docente, associas também muito a relação com os teus 

pares em termos de equipa alargada porque percebo que há aqui um cruzamento 

de três áreas do saber. E para além disto na relação com os outros? 

 

Na relação com os outros, há claramente um estar atento às mudanças e que implicação 

é que estas mudanças todas … tento, tentamos participar seja em reuniões promovidas 

pela Ordem, embora aqui com um desígnio de organização profissional, nas 

conferências promovidas seja na FCG, sobre a aprendizagem ao longo da vida, seja 

sobre adaptação ao processo de Bolonha, seja a leitura dos relatórios da OCDE, seja 

bibliografia e estou a pensar no Professor Alexandre Moreira, estou a pensar no 
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Professor Veiga Simão que apesar de muitos acharem que já é ultrapassado, e perdoa-

me a expressão, continua, ou ler …é verdade! (R 15. 1) (S 15. 1)Amélia, eu ressaltava 

efectivamente que a adaptação tem sido sempre suportada seja por esta abertura ao 

exterior, e participar, e estar atenta, e ler, porque há aqui um sentido mais colectivo  e 

muito suportado por um trabalho muito individual. (R 15. 2)Eu posso dizer que, sei lá 

…eu nunca tinha percebido, mas todos nós ouvimos falar muito do tratado de Lisboa. 

Eu nunca tinha consciencializado o campo e a riqueza imensa…não vou ajuizar se vai 

ser implementado ou não, mas do ponto de vista da compreensão do que é que é isto, 

que desafios se nos colocam no espaço europeu e claramente em Portugal também, 

porque nós vamos um bocadinho a reboque… (R 15. 3) Acho que é mesmo a sensação 

que eu tenho. Para não irmos neste reboque, é estares atento. (R 15. 4)Tem que ser um 

trabalho individual, porque nenhuma organização consegue responder aos seus anseios 

todos ou aos anseios de uma equipa. (R 15. 5)Portanto, há aqui uma dimensão de 

trabalho muito individual. Muito individual. (R 15. 6)Hoje, com os meios de 

comunicação que temos, nós de facto temos acesso. Documentos europeus, relatórios da 

OCDE, relatórios da agência da AEEE para a acreditação do ensino superior, o tratado 

de Lisboa, quer dizer… há uma profusão de documentos e essa também foi um 

bocadinho uma visão, eu já tinha um certo estímulo para estar atenta, mas essa também 

é uma marca da integração numa escola superior de saúde. (S 15. 2) (R 15. 7)Que é este 

estímulo para estarmos a olhar o mundo que nos rodeia. Até porque às vezes pedem-nos 

pareceres, pedem-nos… e isso estimulou, mas de facto é essencialmente um trabalho 

individual, eu diria. Para mim é. Sobretudo individual. (R 15. 8)Para mim, é a principal 

estratégia. (A 15. 2)Até porque se eu não souber os outros… vou perguntar o quê? Que 

opinião é que emito quando ouço falar sobre o programa Da Vinci, ou … ou um outro… 

Então eu tenho primeiro que saber o que é que é. Esta noção de estar atenta ao mundo 

que te rodeia, acho que é diferente, acho que é um traço de uma escola de saúde. (S 15. 

3) (A 15. 3) Não sei se é bom, se é mau, mas para mim estimula claramente … todas as 

semanas surgem coisas novas. (R 15. 9) 

 

(S 16) 

De certa forma, começaste a entrevista falando em expectativas, mas eu gostava de 

te perguntar que expectativas tens para o ensino de enfermagem num futuro? 
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Eu tenho a expectativa de integrarmos todos, ou melhor, reformulando, eu tenho a 

expectativa de que o ensino de enfermagem passe a ser integrado no ensino 

universitário e não como está na actualidade para a maioria das organizações no sistema 

politécnico. (S 16.1) Tenho porquê? Penso que temos corpo científico para isso e 

sobretudo porque, estando nós integrados numa sociedade, numa sociedade europeia, os 

descritores de…  prevêem… nós temos directivas e descritores que se enquadram no 

sistema universitário e não no sistema politécnico. (A 16.1) Por exemplo, uma das 

grandes diferenças e daquelas que nós andamos sistematicamente a batalhar…está certo 

que ainda não fazemos muito, mas havemos de lá chegar, que é a investigação. (S 16.2)  

(A 16.2)  A investigação está no domínio da universidade, mas também está nos 

descritores que orientam a formação dos nossos planos de estudos. (S 16.3) Então há 

aqui uma dissociação, se realizar investigação é no sistema universitário e aplicar 

resultados da investigação é sistema politécnico, que é onde a maioria das escolas 

estão…(S 16.4)   Por outro lado, se nos dizem que enfermagem, para além da carga 

lectiva, também tem descritores de investigação, então tem que os realizar no sistema 

universitário. (A 16.3) Portanto, muito levemente, porque isto é muito mais complexo 

do que isto. Eu vejo efectivamente no ensino universitário, porque se ainda não 

estruturado, há-de vir a ter um corpo de conhecimentos próprio que lhe permite estar de 

pleno direito na universidade e esse corpo de conhecimento há-de ser resultado daquilo 

que é evolução, daquilo que é a investigação que os enfermeiros  fazem… Agora, não 

diria que é um objectivo a curto prazo, vai demorar um tempo largo… Até porque, 

cruza aqui, do meu ponto de vista com outra dimensão, que é a dimensão da 

representação social que a enfermagem tem na sociedade portuguesa. Isto por um lado 

e, por outro, a representação que o corpo da dita academia tem do ensino de 

enfermagem.  

 

(S 17) 

Como nos olham as outras áreas? 

 

Sim, como nos olham. Exactamente, como nos olham. Vê-se isso de uma maneira muito 

concreta, Amélia, vê por exemplo a dificuldade que os enfermeiros têm, condições,  

para realizar investigação. (A 17.1) (S 17.1) Só nos últimos 4,5 anos é que tu concorres 

em pé de igualdade nas bolsas da FCT. (S 17.2) Por exemplo. Há muito pouco tempo. 

Quais são? Contam-se pelos dedos os enfermeiros que conseguem. (S 17.3) Os docentes 
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de enfermagem ou os enfermeiros, porque depois, também há aqui este aspecto que é 

dificultador… Pode ser dificultador, que é: o acesso à formação superior pode ser 

maioritariamente por docentes de enfermagem, mas também há enfermeiros a quererem 

e a fazerem. (S 17.4) É muito difícil, e isto não acontece só porque há de facto falta de 

um reconhecimento da importância da investigação. (A 17.2) E há sobretudo, 

eventualmente, um certo receio…Porque a história mostra que quando nós queremos a 

gente faz! (A 17.3) 

Culturalmente e socialmente a sociedade não vê com bons olhos… quer dizer, isto é 

dramático…é muito forte o que eu estou a dizer, mas eu tenho um bocadinho esta 

convicção. (A 17.4) (R 17.1) Não vê, não vê com muito bons olhos o acesso …a esta 

integração… (R 17.2) Até porque há representação social há, há poderes, há cariz de 

representação…mas agora os enfermeiros na universidade? (R 17.3) Ainda são tão 

básicos…(R 17.4)   

 

(S 18) 

Nesta linha, naturalmente que isto vai mexer com a certificação de competências. 

Na actualidade, ainda somos nós certificamos as competências. Como lidas com a 

eventual alteração estatutária da Ordem dos Enfermeiros? 

 

Lido bem, Amélia! Não me incomoda e digo-te…Isto porquê, porque acredito, é minha 

convicção que as escolas se realizarem bem o seu papel não têm que ter receio de ser 

uma entidade que regule o exercício profissional a certificar para essa competência. (A 

18. 1) Esse é um primado em que eu acredito mesmo. (A 18. 1) Depois, é minha 

convicção de que tem um papel muito importante, porque há escolas que não fazem 

bem o seu papel! (A 18. 2) Eu tenho consciência do que é que estou a afirmar. Todos 

nós sabemos a profusão de escolas que aconteceram nos últimos anos e isso tem 

impacto na formação. (S 18. 1) E consequentemente tem impacto no nível…na 

qualidade dos cuidados. (S 18. 2) Todos nós queremos e é nosso primado, as pessoas 

têm direito a cuidados de qualidade, com sentido ético, com sentido deontológico, com 

tudo o que isso envolve e com elevada capacidade científica, nós sabemos que nem 

sempre, por várias circunstâncias, que não tenho capacidade …posso ter uma ideia, 

mas…que são múltiplos factores, mas já há uma clara consciência de que algumas 

organizações não formam bem! (S 18. 3) Não tendo nós outra ferramenta, esta é uma 

ferramenta que pode ajudar a mediar esta não preparação tão boa. (A 18. 3) Porque em 
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última análise nem é correcto para os futuros profissionais, porque ao escolherem uma 

organização têm que ter a confiança de que os vai formar e preparar para o exercício 

profissional reconhecido e portanto se esta certificação passar a ajudar a clarificar este 

aspecto eu acho que é positivo, por isso lido bem! (A 18. 4) Portanto, as escolas que 

trabalhem bem, não têm que ter medo. (A 18. 4) 

 

(S 19) 

Julgas que o curso ao passar para o subsistema universitário terá, digamos que, 

um pacote mais teórico? 

 

Não! Não, necessariamente! Acho que deve manter, acho que deve manter. (S 19. 1) 

Acho que deve manter indiscutivelmente! Isto é, 50% teoria e 50% prática, ainda que 

passe para o nível universitário. (S 19. 2) O alvo major da nossa formação é a prestação 

de cuidados às pessoas e isso desenvolve-se numa competência instrumental. (A 19. 1) 

A competência instrumental adquire-se em contexto. (A 19. 2) Que exista e vá 

remanescer seguramente, um grupo importante que desenvolve essencialmente a 

dimensão teórica, mas desenvolve investigação, desenvolve um estudo, mas que isso 

depois reverta para os saberes em uso para a prática, muito bem! (A 19. 3) Agora penso 

que, é minha convicção que essa dimensão tem que se manter, porque não há, por mais 

excelente modelo ou laboratório que nós tenhamos equipado, nada simula a relação, a 

relação humana. (A 19. 4) A relação humana numa maioritariamente complexa que é a 

situação de doença. (S 19. 3) Porque o ideal era que nós tivéssemos maioritariamente 

campo de intervenção ao nível da prevenção. (R 19. 1) Sabemos que não é assim, não 

é? O ideal seria. Eu gostava numa sociedade que já tivéssemos um sistema de cuidados 

que permitisse isso. Portanto, a realidade é que maioritariamente os nossos licenciados 

trabalham em ambiente hospitalar, e portanto com uma dimensão de competência 

instrumental muitíssimo importante. (S 19. 3) 

 

(S 20) 

Gostaria ainda de te perguntar quem são para ti as referências da actualidade no 

ensino de enfermagem? 

 

Na actualidade…Na actualidade, desde logo a Professora Margarida Vieira pelo facto 

de ser pioneira na abertura da universidade à formação de Doutoramento em 

Enfermagem. Por esse aspecto. A Professora Marta Lima Bastos, não por ser a primeira 
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Doutorada, mas pelo que tem publicado, o que tem realizado, pelo menos é a minha 

leitura… Está a ajudar-nos a recentrar naquilo que é a essência dos cuidados de 

enfermagem. Aqui leia-se professora Marta, Professora Antónia Rebelo Botelho. O 

Professor Abel Paiva pela introdução embora e repara…eu sou crítica, não é isso…eu 

não gosto muito…mas reconheço o papel que teve na introdução dos sistemas de 

classificação em enfermagem e na ferramenta CIPE. O Professor Amendoeira por trazer 

para o ensino de enfermagem a dimensão dos estudos históricos. E da investigação 

histórica que nós tradicionalmente devíamos …e que eu acho que a profissão de 

enfermagem tem tempos imensos de trabalho nesta área, é o que nos dá ao alicerce para 

o futuro. Permite-nos olhar o passado e permite-nos compreender provavelmente a 

actualidade. E claro a coordenadora do meu departamento, a professora Lucília Nunes 

pela sua visão. Pode ser discutível, pode ser discutível, não é disso que vamos falar, mas 

indiscutivelmente pela visão que tem para a enfermagem portuguesa. seriam as pessoas 

que eu referenciava. Segmento já trabalhado 

 

(S 21) 

É claríssima! É tão clara! 

Há ainda algum aspecto que me queiras referir e que eu não te tenha perguntado? 

 

Só dizer que, ainda que não vá acrescentar nada à entrevista, mas que me apetece 

sempre dizer. (R 21. 1)Eu gosto imenso de ser professora de enfermagem. (R 21. 2)É 

assim uma coisa que eu… Quando começamos por referir os atributos de um 

professor… a ciência, a humanidade… eu não te sei bem dizer, mas gosto, gosto muito! 

(R 21. 3) 

Há outra coisa que eu aprendi também a ter, eu acho que nós somos de facto, dentro do 

sistema superior, somos o máximo! (R 21. 4)Porque, ó Amélia, ninguém como nós faria 

o que faz com as condições que nós temos. (S 21.1) Eu acho que isto tem que ser dito. 

Tem que ser dito! (A 21.1) Porque das duas uma, ou nós incomodamos muito, ou nós… 

e portanto há que nos travar (risos), ou então há aqui um sentido de injustiça tremendo, 

porque o esforço que nós precisamos de fazer para fazer investigação seja conducente 

para aquisição de graus seja ela conducente à mudança de práticas não deveria ser 

assim. (A 21.2) Porque é um esforço que ultrapassa o limite do razoável. (S 21.2) Não 

tem que ser assim! (S 21.3) Porque para as outras ciências não é assim! (S 21.4) O que é 
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que explica que para nós tem que ser? Isso eu não sei… mas bolas! Tem sido sempre 

assim, Amélia! (S 21.5) 

Eu gosto de pensar que é porque somos muito bons. (A 21.3) Como incomodamos, 

como fazemos… eu gosto de pensar isso, a sério. (A 21.4) Sem qualquer traço de 

vaidade ou… Nós merecemos mesmo, porque a gente trabalha. (A 21.3) Trabalha a full 

time …. etc… temos todos os outros papéis que desempenhamos .. e que são excelentes 

papéis. (A 21.4) E ainda conseguimos fazer estas coisas todas. Portanto, eu quero 

acreditar que é só por isso. (A 21.5) Se nós tivéssemos as outras condições…Ressalto 

este aspecto! (A 21.6)   

 

 

 

 


