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 Leme 

 “ Esta minha ideia de fazer pontes com outras áreas, como vê, é uma 

coisa que…” 

 

(S 1) 

Tive gosto em ler alguma da sua produção, ainda que não tivesse lido tudo. 

Gostava que, em termos de caracterização, me concretize há quantos anos está na 

docência? 

Eu estou na docência desde 1988. (S 1.1) Portanto, entrei aqui nesta escola a 4 de 

Janeiro de 88 com mais precisão ainda, e portanto desde essa altura que nunca mais me 

desliguei da docência. (S 1.2) Mantive-me sempre nesta carreira. (S 1.3) 

 

(S 2) 

Quando diz sempre, é desde que acabou o curso? 

Não, não eu acabei o curso em 82 e entrei na docência em 88. (S 2.1) Tive um período 

ainda em prestação de cuidados em contextos diversos. (S 2.2) Não estive só num, 

estive em vários, e depois é que ingressei na docência. (S 2.3) Portanto, não vim directo 

do curso para cá. (S 2.4) 

 

(S 3) 

Em relação ao contexto desta escola, na actualidade, como é que a caracteriza? 
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Mas que tipo de caracterização pretende? (S 3.1) No contexto da cidade, da região ou no 

contexto do ensino de enfermagem? (S 3.2) 

Dentro das três tipologias existentes na actualidade situamo-la, isto é, está 

integrada numa universidade, mas mantém a natureza politécnica. 

Exactamente! (S 3.3) 

Mas, para si, do seu ponto de vista, como é que a caracteriza no cenário nacional? 

Esta escola não é… Normalmente nós dizemos a minha escola, como aquela escola 

onde nós nos formamos. (S 3.4) Esta não é a escola onde eu me formei. (S 3.5) 

Portanto, estou aqui vindo de outra região do país e de outra escola e, como tal, sinto 

algum à vontade para falar desta escola. (S 3.6) Esta escola, comparativamente com 

aquela em que eu me formei, é uma pequena escola, começando logo por aí. (S 3.7) Eu 

formei-me na escola de Coimbra, portanto, comparativamente é uma pequena escola e é 

uma pequena escola que nasceu como todas as escolas de natureza distrital, de acordo 

com um conjunto de condicionalismos e nasceu para ser uma pequena escola. (S 3.8) 

Portanto, ela viveu como tal, viveu como uma escola que tinha cerca de 90 alunos 

durante imensos anos. (S 3.9) Fez agora 56 anos, portanto, durante imensos anos viveu 

comodamente nessa situação. (S 3.10) Portanto, tinha 90 alunos, por volta disso, 

também não queria ter mais, achava que está tudo muito bem. (S 3.11) Portanto, desde a 

refundação da universidade, há cerca de 30 anos, coexistiam nesta cidade duas 

organizações de ensino. (S 3.12) Que esta não era superior, só depois é que passou, ou 

seja duas organizações de ensino de costas completamente voltadas, portanto, não se 

relacionavam minimamente. (S 3.13) Houve um momento a partir do qual, 

internamente, começamos a pensar que não podia ser. (R 3.1) Começamos assim a 

trabalhar num processo de aproximação à universidade antes de haver legislação para 

isso. (R 3.2) (A 3.1) 

 

(S 4) 

Portanto, antes desta reestruturação havida em 2003? 

Antes disso já nós tínhamos diversos contactos de diversa ordem, de diversos grupos de 

trabalho para haver uma aproximação à universidade. (R 4.1) Porque efectivamente não 

compreendíamos por que numa região e numa cidade desta natureza que não houvesse 

uma maior integração. (A 4.1) De modo que, na altura em que se deu o processo de 

integração das escolas nos politécnicos ou nas universidades, de acordo com os casos, 
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para nós foi um acontecimento normal, natural, no qual já andávamos a trabalhar há 

algum tempo. (S 4.1) (A 4.2) 

 

(S 5) 

Quer datar esse acontecimento? 

Portanto, as negociações vinham do fim da década de 90. (S 5.1) Entrámos já no ano 

2000 em pleno processo de negociação e já com professores de lá a colaborar connosco. 

(S 5.2) (R 5.1)  Portanto, já havia aqui uma série de trocas. (S 5.3) Quando se deu a 

integração já estava, portanto, mais normalizado, digamos assim. (S 5.4) Entretanto, 

deu-se a integração e no contexto da universidade, convenhamos, que continuava a 

haver, digamos, que uma dupla imagem, se quiser. (S 5.5) Por um lado, havia um grupo 

de gente que olhava para a escola de uma forma curiosa, porque era a área de saúde e 

havia algum fascínio pela área da saúde. (S 5.6) (R 5.2) Entendiam que a escola tinha 

uma forma de trabalhar interessante, organizada com resultados palpáveis e visíveis no 

que diz respeito a um conjunto de indicadores e havia, enfim, outros que mantinham 

algum preconceito relativamente ao ensino de enfermagem, porque há sempre! Porque 

há sempre! (R 5.3) O que é certo é que no momento da integração conjugaram-se um 

conjunto de factores muito favoráveis que foram: o estar na universidade um reitor que 

era uma pessoa muito favorável à integração e que era um facilitador. Um facilitador! (S 

5.7) Era o Professor João Araújo que tinha um espírito que eu aprecio muito, era uma 

pessoa que perante os problemas… vamos resolver. (S 5.7) (R 5.4) Deste lado, haver 

um grupo de pessoas que na altura lideravam a escola que tinham o espírito de…vamos 

fazer uma integração, mas não uma integração a qualquer custo. (R 5.5) Nós 

efectivamente temos muito a ganhar com a integração, mas há características muito 

boas que nós temos e que não queremos perder! (R 5.6)      

Queremos manter! 

Queremos manter! (R 5.7)      

O resto queremos melhorar obviamente! (R 5.8)     Tudo o que a universidade tiver de 

bom que possa ser para nós uma mais valia, queremos melhorar com certeza! (R 5.9) 

Portanto, criou-se um contexto muito adequado a este processo de integração e a escola 

desta forma integrou-se. (R 5.10) (S 5.8) Fez aquilo que eu acho, e afirmo, e sei que há 

um risco ao afirmar, a melhor de integração de uma escola numa universidade! (S 5.9) 

(R 5.11) Não está isenta de tensões, nunca está… A melhor possível. Eu não consigo 

imaginar uma melhor forma de o fazer. (R 5.12)    
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Acho que mantivemos todos os aspectos em que nós éramos realmente bons. Foi feita 

de modo faseado. (S 5.10) Todos os aspectos em que éramos realmente bons, 

mantivemos. (S 5.11) O reitor teve uma sensibilidade tal que, como forma de facilitar a 

integração, agilizar todos estes processos, pegou numa pessoa daqui e nomeou-a Pró-

reitor que, no caso, fui eu mas podia ser outro… para o caso foi um pormenor 

irrelevante… como forma de agilizar todas estas ligações. (S 5.12) E estou convencido 

neste momento que a integração correu tão bem e a nossa influência dentro da estrutura 

da universidade foi de tal ordem que passado pouco tempo deu-se a alteração da 

legislação. (R 5.13) (S 5.13) Portanto, foi o RJIES, etc.. Começou a haver esta grande 

transformação no ensino superior, mas nós já estávamos de caminho feito de tal forma. 

(S 5.14) A nossa posição foi clara e foi bem entendida na universidade como um todo 

que a universidade nesta transformação estatutária que fez organizou-se por escolas. 

Que é uma coisa muito curiosa. (R 5.13) (A 5.1) A universidade tinha uma organização 

departamental, essencialmente departamental. (S 5.15) Os departamentos agrupavam-se 

por áreas departamentais, mas tudo numa rede orgânica muito lassa. (S 5.16) Muito 

pouco estruturada e quando se deu esta transformação estatutária evoluíram para 

escolas. (S 5.17) Uma das escolas já existia, era esta e criaram mais três escolas. (S 

5.18) Para além desta, é a escola de artes, a escola de ciências sociais e a escola de 

ciências e tecnologias. (S 5.19)   

 

(S 6) 

Portanto, mudaram eles próprios a sua dinâmica interna? 

Exactamente, exactamente! (S 6.1)   

De alguma forma sinto que a referência da organização é esta, porque tendencialmente 

querem ter tanta autonomia e tanta capacidade organizativa como nós. (S 6.2) Portanto, 

esta integração neste espaço foi uma integração favorável. (S 6.3) (A 6.1)   

Depois diz-se assim: mas esta é a única escola politécnica dentro da universidade? Pois, 

a lei não nos permite outra coisa. Mas só por isso! Mas só por isso! (S 6.4)   

Não sinto que sejamos tratados …também não deixo! … (R 6.1) Não sinto que sejamos 

tratados de forma diferente por isso, não sinto… é evidente que haverá sempre gente 

com preconceito, mas isso…enfim… há relativamente a isto como há relativamente às 

artes, como há relativamente… (R 6.1) Isso é a parte que menos me preocupa, se quiser. 

(R 6.2) Somos uma escola que efectivamente se sente de pleno direito na universidade e 

que tem uma posição muito clara, que é o facto de nos imporem este ónus de só 
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podermos ser ensino politécnico. (R 6.3) Neste momento, para nós é um obstáculo 

porque, efectivamente, nós assumimos que não queremos outros critérios de avaliação 

que não sejam aqueles que todas as outras escolas usam. (A 6.1) Portanto, os critérios 

de avaliação desta escola são os das outras escolas. (A 6.2) As outras escolas são todas 

universitárias, nós somos politécnico…tudo bem! (A 6.3) Sejam eles quais forem. 

Desde o número de doutorados a tudo, aos critérios de investigação, todos! Queremos 

que sejam iguais. (A 6.4)   

Claro! 

Só assim é que nos sentimos de igual para igual. (A 6.5)   

Neste salto, estamos a falar na integração no espaço universitário, digamos que o 

cenário no que diz respeito à natureza da escola, de repente, começou a sofrer profundas 

alterações. (S 6.5) Porque nós deixamos de nos sentir como uma escola distrital. (R 6.4)   

Não me assumo como director de uma escola distrital. (R 6.5) Assumo-me como 

director de uma escola que está inserida numa região, comprometida com essa região, 

mas claramente uma escola nacional e internacional “ponto final”. É assim que me 

posiciono. (R 6.6) Portanto, no contexto das escolas nacionais enquanto unidade 

orgânica de uma universidade eu sinto-me a par com qualquer outra, com qualquer 

outra! E apesar da diferença de dimensão. (R 6.7) É evidente que não temos a dimensão 

da escola de Lisboa, nem da escola de Coimbra, nem da escola do Porto, mas do ponto 

de vista de indicadores eu quero-me comparar com elas. Não tenho dúvida nenhuma 

acerca disso. (R 6.8) Quero-me comparar com elas no número de doutorados, na 

produção de investigação, na qualidade daquilo que fazemos, quero-me comparar com 

as melhores. Isso para mim não é dúvida sequer. (R 6.9)     

Claro, nem põe como dúvida! 

Não, não, não! Doutra forma não existimos porque não faz sentido nenhum! (A 6.6)   

 

(S 7) 

Com certeza! Disse há pouco que quando começaram as negociações, e foram 

bastante cedo em relação ao panorama nacional, visionárias, até podemos dizer, 

disse que haviam alguns aspectos que queriam manter. Está-se a referir 

concretamente a quê? À nomenclatura da escola? 

A nomenclatura da escola, num determinado momento, foi uma questão que fizemos 

questão de manter. (S 7.1) (R 7.1)   Havia muito esta ideia de não perder a história e 
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continua a ser um aspecto que, como vê, ainda se mantém. (S 7.2) Continua a ser um 

aspecto que cada vez que se fala ainda gera algum tipo de atrito. (S 7.3) (R 7.2)      

Gera… 

Internamente. Internamente, mas neste momento é consensual que vamos mudar de 

nome. Nós temos que passar a escola superior de saúde e é consensual que o nome vai 

cair. (S 7.4) (R 7.3) Não queremos negar a história, não queremos esquecer a história, 

não nada disso. (R 7.4)     

 

(S 8) 

Então, não é importante para si o facto de não ter enfermagem na nomenclatura 

da escola? 

Não, não é, não é, não. De todo, não é. Eu acho que, neste momento, do nosso 

desenvolvimento, acho que o existirmos numa escola monodisciplinar ou 

monoprofissional, se quiser, é prejudicial, é um gueto! (S 8.1) (R 8.1)    Se há um 

grande ganho na nossa integração no espaço universitário, é a obrigatoriedade que a 

universidade impõe de haver cruzamento interdisciplinar. (A 8.1) Esse é o grande 

ganho. Portanto, como eu acho que sabendo o espaço da área disciplinar da 

enfermagem… Não tenho dúvida nenhuma em afirmar isso, porque tenho trabalhado 

nisso ao longo de muito tempo, mas acho que a nossa grande área de pertença é a área 

de ciências da saúde. (S 8.2) Obviamente que nós temos o nosso espaço no meio das 

ciências da saúde, mas a nossa grande área de pertença é a área das ciências da saúde. (S 

8.3) Portanto, eu sentir-me-ei muito bem se tiver sediado num espaço organizacional 

que é o espaço das ciências da saúde. (R 8.2)     

 

(S 9) 

Portanto, mais aberto, mais amplo? 

Mais aberto, mais amplo. Onde se comece a fazer na academia a convivência que vai 

permitir, naturalmente, a criação de equipas multidisciplinares nos serviços, nos  

contextos de saúde. (R 9.1) (S 9.1)     

 

(S 10) 

Então, o que é que se preocupou em manter na integração? 

O que me preocupou manter foi uma forma muito própria de enfermagem estar 

pedagogicamente. (S 10.1) (A 10.1)      Nós temos uma tradição de proximidade com os 
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alunos, de proximidade no acompanhamento, no desenvolvimento, de preocupação com 

o seu desenvolvimento e isto preocupou-me em manter. (R 10.1) (A 10.2) Uma tradição 

de exigência de rigor. Porque é muito fácil nestas passagens cairmos facilmente na … 

em alguns aspectos que eu critico na universidade, como algum laxismo…ninguém 

controla o número de horas…Este ninguém é um bocadinho exagerado. (A 10.3)           

Sim, sim! 

Ninguém está muito preocupado…se os alunos vêm, se não vêm, se os alunos estão ou 

se não estão… se desapareceram, porque é que desapareceram… (A 10.4)  

Aqui não! Portanto, mantém-se a preocupação, mas este aluno que era tão assíduo 

começou a faltar, o que é que se passa? (A 10.4)  

 

(S 11) 

Mesmo nas teóricas? 

Mesmo nas teóricas! Mesmo nas teóricas! (S 11.1)   

Nos espaços laboratoriais. O que é que se passa para este aluno estar mais desatento? (S 

11.2)   

Esta componente queremos manter. Queremos manter uma rede de tal forma próxima e 

eficaz que nos permita manter indicadores de resultados pedagógicos quer de o número 

de alunos que concluem o curso…no tempo standard do curso que se mantém na casa 

dos 95%. (A 11.1)   (R 11.1) E que se mantém nessa casa, não porque isso é uma 

tradição, mas porque criamos condições de um acompanhamento muito próximo e para 

que isso aconteça, e isso é qualquer coisa de importante. (S 11.3)  (R 11.2)   

Uma outra coisa que era, digamos que, imagem de marca da escola, digamos assim, era 

uma escola organizada, digamos que é limpa, o espaço… existem esforços para que seja 

um espaço agradável, existem esforços para dar resposta aquilo que o aluno entende 

como necessário e que nós também entendemos. (S 11.4) Existem esforços para que as 

refeições sejam servidas num bar que é concessionado, mas que sejam servidas com 

qualidade. Portanto, este tipo de preocupação é algo que se mantém. (S 11.5)    

Já existia, mas com a entrada na universidade reforçámos muito isso que é a 

componente ligada à investigação. Portanto, isso já existia e digamos que é uma 

tradição só de algumas escolas, mas aqui isso já existia e incentivámos muito. (S 11.6)  

A ligação às redes internacionais de investigação, o consumo de investigação, de tal 

forma que, no último inquérito que foi feito aos alunos, e é uma curiosidade que 

incomodou alguns e a mim me deu um enorme prazer, que é os nossos alunos dizem 



 8 

que são os que têm, dentro do contexto da universidade, os que têm mais contacto com 

a investigação, que é muito curioso, muito curioso. (S 11.7) Esses aspectos, nós 

fazemos questão de preservar. (R 11.3) Sei lá, por exemplo, as praxes que é uma coisa 

que ultimamente tem ganho umas repercussões loucas, toda a gente sabe desde o 

primeiro dia que aqui entra que as praxes não podem ultrapassar determinados limites. 

(S 11.8) De facto, existe um determinado tempo para praxes, e existe um espaço físico 

para praxes, as praxes nunca invadem a sala de aula. (S 11.9) Em circunstância 

nenhuma invadem a sala, nem nenhum espaço em si e nunca ultrapassam aquele período 

de tempo. (S 11.10) Toda a gente sabe que eu sou anti-praxes, tolero-as, mas sou anti-

praxes. Portanto, sou o provedor de todos aqueles que não querem ser sujeitos a uma 

coisa dessas. Se alguém se queixar, já sabe que tem onde recorrer. Portanto, esse tipo de 

questões vamos mantendo. (R 11.4)   

 

(S 12) 

Pedia-lhe agora que, como se fosse um friso cronológico, que fizesse um pequeno 

“rapell” da sua entrada na docência até à actualidade destacando aspectos de 

maior relevância e que sejam apontamentos de mudança.  

A minha entrada na docência… a carreira na altura era profundamente diferente da de 

agora, ainda entrávamos para monitores. (S 12.1) Deu-se dessa forma. Quando entrei 

para cá, tinha só o curso geral, quer dizer que toda a formação complementar fiz já 

depois de cá estar. (S 12.2) A especialidade, depois o mestrado, o doutoramento, já fiz 

depois de cá estar. (S 12.3) Quando entrei, a escola tinha uma organização 

profundamente diferente, havia aquela noção das equipas, das equipas pedagógicas do 

1.º Ano. (S 12.4) Eu entrei, porque na altura trabalhava numa cirurgia. Portanto, eu 

antes de entrar já colaborava com a escola. (S 12.5) A escola, normalmente, recrutava 

alguns colaboradores eventuais quer para acompanhar os alunos em estágio, quer para 

eventualmente dar aqui algum apoio. Eu já colaborava. Já colaborava. (S 12.6) Como 

trabalhava numa cirurgia, entrei naturalmente para a equipa da médico-cirúrgica ou do 

2.º Ano, que era assim que se chamava. (S 12.7) Digamos que era onde estava sediada a 

médico-cirúrgica. (S 12.8) Havia, de facto, um trabalho em equipa mas com condições 

muito diferentes de tudo o que temos agora. (S 12.9) De imediato para mim ficou claro 

que, para dar um salto qualitativo naquilo que fazia, de facto serviu-me durante um 

tempo razoável a experiência clínica. (S 12.10) A experiência clínica que trazia muito 

recente, muito fresca, e uma experiência clínica que eu reputo de reflectida porque 
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efectivamente era assim que eu gostava de fazer as coisas. (S 12.11) Tinha fama no 

hospital de ser dos únicos enfermeiros que frequentava a biblioteca. Gostava de fazer 

assim as coisas. (S 12.12) Portanto, era uma experiência muito reflectida e isso 

alimentou, digamos assim, e dava corpo àquilo que eu precisava para estar no ensino 

com algum à vontade. (S 12.13) Mas rapidamente percebi que isso não chegava. Por 

isso, pressionei num sistema bastante fechado. (S 12.14) A escola, na altura, era 

bastante fechada, tinha uma direcção bastante fechada, o número de especialistas era 

muito baixo. (S 12.15) Eu desde cedo comecei a pressionar para ir fazer uma 

especialidade, porque de facto era absolutamente essencial que abríssemos, que 

entrassem algumas lufadas de ar fresco em tudo isto. (S 12.16) Portanto, o meu primeiro 

momento de mudança foi a saída para ir fazer uma especialidade. Isso foi o primeiro 

momento de mudança. (S 12.17) Que ocorreu passados poucos anos de cá estar. Cinco 

anos, se a memória não me falha. (S 12.18) Foi um trabalho que andou a ser feito, como 

lhe digo, era muito mesmo muito fechado. Eram lutas terríveis para conseguir ir 

alguém. (A 12.1)   

Portanto, pensou na formação mais cedo, mas só ao fim de 5 anos é que consegue. 

Sim, sim. Havia uma hierarquia muito pesada muito rígida: “agora vou eu e não dou a 

minha vez a ninguém…” Só se conseguiu quebrar isso no momento em que a entrada 

para a especialidade mudou. (S 12.19) Mudou e a entrada era feita a partir de um exame 

de admissão. Certo? Portanto aí… Porque o que me tinha sido dito nesse ano era: “ não, 

não, este ano não vais… este ano é a minha vez. Estou cá há muitos mais anos do que 

tu”. (R 12.1)   

Era um posto a antiguidade. 

Acabou! 

Portanto, isto era assim. Não havia hipótese. (S 12.20) Nesse ano foi por exame …tudo 

bem, não vou, mas ninguém me pode impedir de fazer o exame. (S 12.21) Fui fazer o 

exame e essa pessoa não foi. Ou seja, como não foi, e como a velhice deixou de ser um 

posto e eu até tive uma nota enorme, entrei naturalmente. (S 12.22)   

 

(S 13) 

Na saúde mental? 

Na saúde mental. Aí de facto deu-se um salto. (S 13.1) Para mim, obviamente deu-se 

um salto grande. Porque a especialidade, para mim, foi um marco muito grande. (R 

13.1) Sem dúvida. Foi um marco… Acho que a equipa que lá estava era uma equipa 
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interessante e aberta aos desafios que nós colocávamos. (S 13.2) Pela primeira vez 

numa especialidade eles admitiram que um grupo de alunos dessa especialidade onde eu 

estava fizesse um dos estágios fora da área tradicional da psiquiatria. (S 13.3) Porque 

até aí era só psiquiatria. Nós propusemos fazer, que era o estágio final de opção, em 

oncologia trabalhando com mulheres mastectomizadas e foi admitido. (S 13.4) Esta 

minha ideia de fazer pontes com outras áreas, como vê, é uma coisa que… (R 13.2) 

Portanto, foi aí que nasceu a experiência da consulta de relação de ajuda com, neste 

caso, com mulheres mastectomizadas, mas depois mais tarde com doentes oncológicos 

no geral. (S 13.5) Nasceu nessa experiência do IPO em Lisboa e depois transportei para 

aqui. (S 13.6)   

 

(S 14) 

Estamos situados em 93? 

Estamos situados em 93. 92, 93 por aí. (S 14.1) Quando vim, fiquei mais ligado a essas 

áreas obviamente, mas sempre fazendo pontes, porque de facto as coisas fechadas a 

mim sempre me fizeram alguma impressão. (S 14.2) (R 14.1)    Passado pouco tempo… 

portanto, fui trabalhando… Mas passado pouco tempo começou, deu-se todo este 

grande “bum” após a integração das necessidades das pessoas, envolverem todas as 

formações necessárias para… (S 14.3) Portanto, começou a aparecer a ideia de, 

necessariamente, termos de trabalhar para fazer o Mestrado e, portanto, mais uma vez 

houve aqui uma série de… quem vai primeiro? (S 14.4) Em que condições é que se vai? 

Etc., etc.. Andou-se para aqui também a fazer uns esforços, mas, pronto, seja como 

for… Também rapidamente fui e foi outro momento marcante. (S 14.5) Os momentos 

de formação para mim foram sempre momentos marcantes, todos eles, muito marcantes. 

(A 14.1) O Mestrado foi mais um momento não só pelo espaço onde foi, pelo grupo que 

se gerou, pelas discussões, por alguns dos professores verdadeiramente marcantes, mas 

também pelo trabalho que me propus fazer na altura. (R 14.2) Foi um trabalho que me 

obrigou a contactar não só com diversas escolas da região, mas com os profissionais da 

região e obrigou-me a fazer muitas viagens num Verão particularmente quente, mas 

obrigou-me a fazer muitas viagens e acabou por ser muito, muito marcante. (R 14.3) O 

trabalho conceptual associado a esse trabalho empírico foi para mim o mais importante 

de todos. (S 14.6) Do ponto de vista, na minha cabeça, da construção daquilo que é 

conceptualmente a enfermagem enquanto disciplina, teve aí o seu momento mais 

marcante. (R 14.5) (S 14.7) Dir-se-á que teve o seu culminar no Doutoramento, mas às 
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vezes é mais importante onde começa do que propriamente o resto. (S 14.8) Começou 

verdadeiramente no Mestrado, mas mais particularmente na parte empírica do Mestrado. 

(S 14.9) Portanto, no trabalho de investigação. Porque… e é curioso, porque o meu 

orientador não era enfermeiro, como sabe. (S 14.10)    

Essa sua produção eu conheço, eu tenho o livro. 

Não era enfermeiro, ele está bem à margem de tudo isso. Foi uma necessidade sentida 

por mim. (S 14.11) Eu tinha necessidade de perceber melhor como é que é esta questão 

da disciplina de enfermagem. (R 14.6) Até como é que se organiza. Este momento ainda 

bastante impressivo, neste momento, olho para isso muito criticamente, mas foi ali que 

começou. (S 14.12) Depois, obviamente, terminado o Mestrado houve mais um 

conjunto de circunstâncias que também foram marcantes. Terminado o Mestrado 

entramos numa nova fase de aumento da enfermagem que foram as necessidades dos 

cursos de complemento, etc.. (S 14.13) Em que obrigou de novo um enorme contacto 

com os colegas da prestação de cuidados e que eram sempre cursos bastante polémicos, 

porque vinha muita gente, e muita gente, que não estava muito disposta a contactar com 

as realidades conceptuais. (S 14.14) (R 14.7) Porque o que eles queriam em algumas 

circunstâncias era: “sim senhora, digam lá que eu já sou um Bacharel”  e os primeiros 

cursos foram assumidos por mim. (S 14.15)    

 

(S 15) 

Deixe-me interrompê-lo aqui: o livro sai em 2000, mas o curso de Mestrado acabou 

em que ano? 

Em 1998, se a memória não me falha. (S 15.1)    

Este contacto com os profissionais e esta discussão com os profissionais foi qualquer 

coisa para mim tremendamente interessante. (R 15.1) Por outro lado, a saída do livro 

para mim foi marcante porque me deu muito gozo fazê-lo e conduzi-lo até à publicação. 

(S 15.2) A saída do livro, e na altura havia muito pouca bibliografia nacional, a saída do 

livro abriu-me a possibilidade  porque recebi na altura imensos convites de outras 

escolas para ir lá falar. (S 15.3) (R 15.2) Nem tanto pela parte empírica, mas sim pela 

parte conceptual. Curiosamente, queriam mais a parte conceptual. (R 15.3) Qual era a 

minha ideia sobre a enfermagem? Ainda me lembro que fui a uma série delas [escolas]. 

E lembro-me que fui a um congresso a Coimbra a convite fazer uma conferência de 

abertura num congresso a Coimbra onde apresentei também de forma, acho eu bastante 

estruturada, esta ideia que eu tinha da disciplina de enfermagem e com uma aceitação 
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muito engraçada. (R 15.4) (S 15.4) Portanto, havia aqui, por um lado, o contacto com os 

colegas que me ajudavam a ir reconstruindo esta ideia que eu tinha da enfermagem e, 

por outro lado, esta solicitação constante de outras escolas também me obrigavam a 

manter-me, digamos assim, bastante actualizado sobre essa temática. (R 15.5) Tudo isto 

para mim foi marcante em termos de presença no ensino, em termos de construção do 

que é que eu entendo por enfermagem, o que é que eu entendo, como é que o ensino 

deve ser estruturado, como é que os cursos devem ser estruturados, etc., etc.. (R 15.6) 

(S 15.5)     

Pois, este é outro momento marcante, pois a presença nos cursos de complemento, nas 

especialidades que, na altura, também cresceram bastante, e a presença em todas as 

reformulações, em todos os planos que houve e mais alguns… (risos). (S 15.6) Depois, 

inclusivamente, tive vários convites de outras escolas para colaborar na reformulação de 

alguns planos de estudo de outras escolas. (R 15.7)     

Chegou também a ir à nossa antiga escola, num contexto também de mudança. 

Foi, foi, foi! (S 15.7)     

Depois, entretanto houve aqui e coincidiu no tempo…a partir de 2000 assumi funções 

na direcção da escola, portanto, como vice-presidente. (S 15.8) A escola na altura era 

dirigida pelo conselho directivo e eu era um dos vice-presidentes, um dos dois. (S 15.9) 

Digamos que havia aqui uma conjugação de variáveis, de factores, que, por um lado, eu 

fui ganhando, e é a minha interpretação, entenda-se, estou a ser juiz em causa própria, 

vale o que vale, mas já que me está a pedir a opinião, fui ganhando, fui tendo esta noção 

de que a minha consistência conceptual estava melhorada e, ao mesmo tempo, ganhei o 

espaço organizacional para, através desse espaço, poder influenciar um conjunto de 

circunstâncias que têm a ver com a forma como eu entendo que a escola se deve 

organizar. (A 15.1) Por exemplo, lembro-me que esta escola foi uma das primeiras que 

evoluiu da antiga noção de equipas para a noção de regência de cadeiras. Foi uma das 

primeiras que evoluiu nesse sentido. (S 15.10) Que evoluiu no sentido de se organizar. 

Por um lado, havia a regência das cadeiras e, por outro, a necessidade de, depois, haver 

espaço de coordenação entre unidades curriculares, de forma a que não houvessem 

duplicações, etc., etc.. (S 15.11) Portanto, evoluiu nesse sentido. Isso tudo, de alguma 

forma, foi facilitado pelo papel que eu tinha dentro da organização, uma vez que 

fazendo parte do conselho  directivo e, naturalmente, do conselho cientifico, que era por 

inerência tinha, digamos, que um maior espaço de intervenção a esse nível. (S 15.12) 

Digamos que havia aqui uma dupla influência. Por um lado, eu estava no espaço 
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organizacional, se não me fosse reconhecida credibilidade conceptual, eventualmente, 

não aceitavam as minhas opiniões. (S 15.13) (A 15.2)       

Claro! Claro! 

Havia aqui uma múltipla influência entre estes dois factores. Que é benéfica e contribui 

efectivamente para que interferisse claramente num conjunto enorme de variáveis que 

conduziram a reorganizar a escola num determinado sentido. (A 15.3) Os espaços 

laboratoriais ganharam nova dinâmica, muito por conta desta forma de ver as coisas, 

portanto o Conselho directivo enquanto entendo… foi um grande momento de viragem 

desta escola. (S 15.14) Portanto, demos a volta completa e reestruturámos por completo 

toda a escola. (R 15.1) Toda a escola! Inclusivamente sofreu obras em termos físicos. A 

escola sofreu obras. (S 15.15) Sofreu uma grande alteração e os espaços foram todos 

repensados em função destas novas realidades. (S 15.16) Foi um momento de grande 

viragem. (A 15.4) Entre o fim do Mestrado eu assumo funções na direcção da escola e 

até a ida para o doutoramento foi um momento de grande viragem em toda esta 

dinâmica da escola. (A 15.5) Também coincidiu naturalmente com o facto de todos os 

colegas tiveram que fazer o Mestrado, portanto, digamos assim sistematicamente 

dinâmicas novas… de gente a entrar e a sair, e como iam para fazer o Mestrado, havia 

gente que vinha colaborar connosco. (R 15.2) Tudo isto obriga, de facto, a não estarmos 

fechados sobre nós próprios. (R 15.3) A ida para o doutoramento, foi numa fase ainda 

que os doutoramentos não tinham base curricular, só havia na altura o ICBAS. (S 15.17)     

Sim, foi o 1.º em 2001. 

Exactamente! Só havia o ICBAS e foi para aí que eu fui. (S 15.18)     

 

(S 16) 

Já esta  na direcção, portanto? 

Estava e mantive-me. Mantive-me. (S 16.1)     […] 

 

(S 17) 

Não é então do 1.º Doutoramento? 

Aqui não havia primeiro. As pessoas inscreviam-se livremente para onde queriam. (S 

17.1)      

Situe-me então no ano? 

Eu acabei-o em 2005, portanto, comecei em 2002, exactamente, porque eu demorei três 

anos, exactamente. (S 17.2) A entrada para o doutoramento foi qualquer coisa que 
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aconteceu numa sequência natural. (S 17.3) Havia todo um trabalho que eu estava a 

desenvolver e aconteceu numa sequência natural. (S 17.4) Em tudo isto, na nossa vida, 

temos pessoas que são importantes. (S 17.5) A Professora Marta, naturalmente, foi 

minha orientadora, com toda a naturalidade, porque já tínhamos… já presenciava uma 

série de grupos que ela coordenava, grupos de discussão, etc.. (S 17.6) (R 17.1) 

Naturalmente, foi a minha orientadora e foi uma orientadora muito especial. (R 17.2) Eu 

considero que devo ser, acho eu, muito difícil de orientar. (R 17.3)  Ela dava-me 

bastante liberdade para procurar o meu caminho. (R 17.4) Foi outro momento 

particularmente importante. (S 17.8) Efectivamente, aí tive hipótese de aprofundar a 

conceptualização que eu já trazia e de aprofundar a conceptualização na natureza da 

disciplina. (S 17.9) Numa convicção, que não é uma “fezada”, que é uma convicção 

claramente assumida da natureza da disciplina. (S 17.10) Esta é uma disciplina de 

natureza praxiológica. (S 17.11) (A 17.1) A produção de saber tem que passar 

necessariamente por quem está em contexto clínico. (S 17.12) (A 17.2)   Como tal, o 

meu trabalho de doutoramento teve a ver … vai estar efectivamente aí. Portanto, eu 

estive com os colegas da prática clínica a ver o que é que faziam, e como o faziam, e a 

partir daí teorizar. (S 17.13) (R 17.5) Isto faz parte, de facto, a forma como eu entendo a 

disciplina de enfermagem e sobre esse ponto de vista foi claramente marcante já num 

tempo diferente. (S 17.14) (R 17.6) Já num tempo em que toda a gente tinha Mestrado e 

já muita gente estava em Doutoramento ou já tinha. (S 17.15) (R 17.7)    

 

(S 18) 

Teriam noutras áreas. Não é? 

Exactamente, e esse aspecto é relevante, esse aspecto é muito relevante. (S 18.1) 

Efectivamente, se não houvesse em enfermagem, eu fá-lo-ia, tinha que ser, mas para 

mim sempre foi claro que Enfermagem estava como prioridade e, portanto, o poder 

fazê-lo em enfermagem para mim foi absolutamente essencial. (S 18.2) (R 18.1) 

Curiosamente, fazê-lo em Enfermagem nas circunstâncias em que foi feito, ou seja, por 

um lado ter como orientadora a professora Marta e, por outro, ter uma coorientadora que 

foi uma pessoa muito relevante, a Professora Zaida Azeredo, que é médica e que, para 

além de ser médica é uma médica com uma orientação bastante positivista… e eu estava 

do outro lado. (S 18.3) (R 18.2) Ela teve uma atitude excepcional! Foi olhar para o que 

estava a ser feito e dizer assim: já percebi! Já percebi!  

Com a maior das liberdades…(R 18.3)    
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Podia eventualmente até dizer: isso cientificamente não passa porque as abordagens 

qualitativas… ser problemático mesmo dentro do ICBAS, não senhora. Apoiou! (R 

18.4) Preocupava-se muito com o rigor, obviamente e ainda bem, mas apoiou e esteve a 

100% no projecto. (S 18.4) (R 18.5) Disse que na abordagem qualitativa não era uma 

“expert” na matéria, mas contam comigo para o que precisarem. Foi sempre disponível, 

sempre foi. (R 18.6) Esse é outro momento marcante. (S 18.5) Fui dentro da escola o 

primeiro a ter o doutoramento em Enfermagem, na escola e acho que em toda a região 

sul. Acho que não havia ninguém ainda com o doutoramento em enfermagem. (S 18.6) 

Isso não é relevante, ser o primeiro ou não ser, não é relevante. É relevante no sentido 

em que eu entendo que efectivamente para alguém desenvolver conceptualmente a 

enfermagem tem que investir muito nisso e o doutoramento é o momento ideal. (A 18.1) 

Foi o momento ideal para mim e foi o momento ideal para depois, mais uma vez, 

transportar para dentro da organização toda essa ideia, toda essa conceptualização e o 

poder afirmar dentro da universidade sem, sem qualquer tipo de prurido, de me sentir 

menos à vontade ou intimidado por outros grandes saberes instituídos há mais tempo. (S 

18.7) Sem problemas, portanto, o doutoramento foi outro momento marcante, marcante. 

(S 18.8) Pelo meio houve os concursos habituais, a carreira docente que, digamos assim, 

são secundários. Pronto… quero dizer…para mim é mais importante a formação do 

que… os concursos decorrem. (A 18.2) Entrei para o concurso para adjunto… sempre 

atribulados, sempre atribulados, porque os concursos têm por detrás o significado de 

que se se vai para o lugar, ganha-se mais, portanto, sempre atribulados, sempre 

confusos, o número de vagas, quem é que concorre, quem não concorre? (S 18.9)  

Sempre com alguma atribulação dentro das organizações, mas portanto, são mais 

secundárias, são mais secundárias. Acaba por ser o normal. (S 18.10)   

Fiz os concursos normais para adjunto, depois para coordenador e agora um dia destes 

quando fizer a agregação que é qualquer coisa que está nos meus horizontes próximos, 

estou a trabalhar nisso. (S 18.11) Naturalmente se algum dia destes surgir o concurso 

para coordenador principal e se os lugares existem são para…(S 18.12)   

(S 19) 

Continua portanto a trabalhar na área? 

Sim, efectivamente na área e neste fio condutor. Aliás, para mim já está clarinho o que é 

que vou fazer na agregação. Clarinho! Cristalino! A questão é ter tempo (risos). (S 19.1)   

 

(S 20) 
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Falta tempo? 

A questão é ter tempo para o fazer. (S 20.1) Há uma componente que não é tempo que é 

tem-se currículo ou não se tem, não é? Isso tem que se ir construindo ao longo da vida. 

Depois, a componente tem a ver com a lição e com a disciplina ou o curso ou o que for. 

(S 20.2)   

Já sabe então… 

Perfeitamente. Está claríssimo na minha cabeça. Um dia destes, tenho que arranjar aí 

um bocadinho de tempo…(S 20.3)   

 

(S 21) 

Explicou com imensa clareza, devo dizer, e abordou de certa forma o que eu lhe 

iria perguntar a seguir, o que para mim é excelente. Neste seu desenho e neste seu 

percurso que é a docência, pautado sobretudo por uma procura enorme pela 

formação, percebo que são os marcos mais importantes, também percebi que a 

formação acompanha a mudança politica. Recorre ao longo da sua vida à 

formação para sustentar de alguma forma acontecimentos da memória colectiva 

da enfermagem, mas também fala da relação com os outros. Os outros enquanto 

alunos, os outros enquanto pares e os outros enquanto profissionais dos contextos 

… há aqui uma diversidade de… 

Os outros enquanto organizações. Sim! Sim! Obrigatoriamente! Obrigatoriamente! (S 

21.1)   

Ainda agora, nós comemorámos o dia da escola no dia 8 de Março, este ano por 

questões de calendário não pode ser no dia 8 e foi no dia 14. (S 21.2)   

Ainda agora o disse e para mim é claro. Aquela referência que eu fiz lá mais atrás nesta 

sua entrevista, a nossa área de evolução natural são as ciências da saúde, isso para mim 

é muito claro. (S 21.3)   

Porque para mim… ou seja, o percurso que eu fiz permite-me afirmar neste momento 

com convicção que para mim entendo a enfermagem. (S 21.3)   

Tenho uma ideia clara do que é a Enfermagem! Portanto, a minha identidade está 

definida. (S 21.3)  (A 21.1)   

Não está fechada, mas está definida. (A 21.2) Uma identidade nunca está fechada, mas 

está definida. É claro para mim. (A 21.3) Logo, tendo eu feito este desenvolvimento e 

sentindo-me eu tão bem assim na minha pele, sinto-me à vontade para estar com os 

outros. (A 21.4) (R 21.1)  Eu quero é estar com os outros! Certo! (R 21.2) Há uma 



 17 

componente que ainda não foi muito falada que é a componente da investigação, mas a 

partir do momento em que fiz o doutoramento, a componente da investigação está de 

um modo muito forte. (S 21.4) Os meus grupos de investigação são todos 

multidisciplinares e multiprofissionais. (R 21.3) Todos, sem excepção, não há nenhum 

em que só estejam enfermeiros. Nenhum, certo? (R 21.4) Os meus grupos de inserção, 

para além da escola, são todos de natureza múltipla. (R 21.5) Como sabe, suponho que 

sabe, eu sou um dos coordenadores do observatório português dos sistemas de saúde e 

este observatório tem desde o sociólogo, aos administradores, ao psicólogo, tem tudo. 

(R 21.6) E outras associações, pertenço a uma associação de inovação e 

desenvolvimento em saúde pública, onde desde a indústria farmacêutica, aos médicos, 

aos administradores hospitalares…também há de tudo. (R 21.7) Portanto, este é o 

espaço natural de inserção, mas eu entendo que efectivamente só me lá sinto tão à 

vontade e as pessoas lá não querem saber se sou enfermeiro, se sou… Não! (R 21.8) O 

que querem é tem ou não tem competências para e essas competências são-nos ou não 

nos são úteis. (R 21.9) Eu sinto-me lá à vontade, porque para mim a minha identidade é 

clara. (R 21.10)   

 

(S 22) 

Disse aí uma coisa interessantíssima: eu estou bem na minha pele, na minha 

identidade por isso estarei bem com os outros. 

Exactamente! Exactamente! Isso para mim é essencial. (S 22.1) Porque efectivamente o 

percurso que eu fiz de aprofundamento sobre o que é a enfermagem, sinto-me muito 

bem e por isso à vontade a falar sobre isso. (A 22.1) A falar sobre isso sem ter a 

necessidade de deixa-me lá ir recordar o que é que é a enfermagem. Não! (A 22.2) 

Discorro à vontade sobre o assunto. Sei muito bem! E isso não é uma característica só 

nossa, é característica de qualquer área ou profissão da saúde. (A 22.3) Sei muito bem a 

enorme, a quantidade de zonas cinzentas que temos de sobreposição com as outras  

profissões. (A 22.4) Vamos assumi-las! Várias! Imensas! Imensas! Muitas outras vão 

surgir com a emergência de novas profissões que estão aí a aparecer todos os dias, vão 

surgir muitas outras. (S 22.2)    

 

(S 23) 

Dê-me um exemplo do que é para si uma zona cinzenta (depois para o tratamento 

preciso)? 
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Por exemplo, com a medicina, tudo o que tenha a ver com a actuação numa situação de 

emergência, por exemplo, tem enormes zonas cinzentas! Tem enormes zonas cinzentas! 

Enormes, enormes, enormes. (S 23.1) Mas não só, mesmo no dia-à-dia de qualquer 

enfermaria. Basta pegar num exemplo tão comezinho como este: um doente fez uma 

cirurgia. Quem é que prescreve o momento em que ele deve iniciar levante? (S 23.2)   

Se quisermos luta, só isto já dá aqui que fazer. (S 23.3) Quem é que prescreve que ele 

deve iniciar levante depressa e ir de imediato fazer os cuidados de higiene na casa de 

banho ou se os deve fazê-los ali ao lado lá sentado num banquinho em condições 

precárias. (S 23.4) Logo aqui… Agora, para ultrapassar estas zonas cinzentas o melhor é 

nós assumirmos que existem e estas decisões em vez de serem: não, não quem manda 

sou eu ou não, não quem manda és tu …vamos lá sentar-nos e decidir em conjunto para 

este projecto terapêutico desta pessoa … e este é um aspecto que é absolutamente 

marcante. (R 23.1) (R 23.1) Deixarmos de estar sentados no umbigo das profissões para 

estar preocupados com as pessoas. (A 23.1) Para este projecto terapêutico desta pessoa, 

em concreto, que tem x anos, que tem estas dificuldades etc., etc.. Qual é que é o 

momento ideal para a começar a levantar? Em função também, obviamente, daquilo que 

o cirurgião fez na sala de operações e que eu não sei o que foi. (S 23.5) (R 23.2) É 

conjugando esta informação toda é que os dois, ou eventualmente mais, mas pelo menos 

os dois em conjunto poderão decidir que, se calhar, o ideal é esta pessoa, apesar das 

“guidelines” dizerem que deve iniciar às 24 horas, se calhar é melhor ser às 36 horas. 

(R 23.3) Zonas cinzentas com a medicina é com fartura, na minha área da saúde mental 

e psiquiatria com os psicólogos e com os psiquiatras. (R 23.4) Retirando a terapêutica 

que, por lei, está decidido de quem é … (S 23.6) Eu posso dizer, por exemplo, que uma 

das primeiras guerras que eu tive na universidade, guerra entre aspas, entenda-se,  foi 

com a relação de ajuda. (S 23.7) (R 23.5) A relação de ajuda… trabalho nisso… um dia 

aqui, nesta sala, esteve aqui um dos responsáveis do departamento de psicologia que me 

veio cá dizer que vocês vão perder a disciplina de relação de ajuda. (S 23.8) Ai vamos? 

Então porquê? Porque a relação de ajuda é nossa. Ai é? Tem piada. Tem piada. Pois, 

olhe, que não vamos perder não (R 23.6). Vocês podem perceber muito de relação de 

ajuda em espaços estandardizados, que é um espaço terapêutico entre quatro paredes 

com determinado tipo de condições. Não percebem nada de relação de ajuda noutros 

contextos completamente diferentes e em circunstâncias completamente diferentes. (R 

23.7) 

Em situações limite e de grande complexidade. 
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Portanto, tenho muita pena, mas não a vamos perder. (R 23.8) Foi a ultima discussão 

que tivemos sobre o assunto. Afirmou-se, ficou claro…Desviei-me da …desculpe! (R 

23.9)   

 

Não, não, nada é desviante. 

 

(S 24) 

Portanto, só clarificando, estes aspectos de mudança ultrapassam-se na formação 

sobretudo? 

Na formação e agora, cada vez mais, na investigação. (S 24.1)   

 

(S 25) 

Na investigação, na relação com os outros, do ponto de vista individual e do ponto 

de vista institucional também? 

Sim, sim, sim! (S 25.1)   

Com a universidade e com outros sectores. 

Sim, com a universidade, com outros sectores e com outras escolas. (S 25.1) (R 25.1)    

 

(S 26) 

Com outras organizações nacionais e internacionais? 

Sim, sim, necessariamente. Nós por exemplo, de forma inédita, aqui há uns anos atrás 

fizemos um protocolo com todas as escolas do sul do país. (S 26.1) Portanto, na altura, 

Setúbal ainda não existia. (S 26.2) Que englobou as escolas de Portalegre, Évora e Faro 

para a formação especializada, que na altura era o que havia, ser feita de forma 

coordenada entre estas escolas todas. Ou seja, não havia duplicação de oferta. (S 26.3)   

Interessante! 

Isto só existiu enquanto as escolas não se integraram, porque a partir do momento em 

que as escolas se integraram, acabou. Porquê? (S 26.4) Porque a luta pelos alunos entre 

os politécnicos e as universidades é tremenda. (A 26.1) E as universidades entre si. 

Portanto, rapidamente acabou esta noção. Certo. O que eu penso que é pena. (S 26.5) (A 

26.2)      

 

(S 27) 

A génese da ideia é sua? 
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A génese da ideia partiu daqui, não vamos pôr nomes. (S 27.1) Nasceu na escola. (S 

27.2) Portanto, a génese de vamos coordenar a oferta formativa especializada entre as 

escolas todas do sul. (S 27.3) Se Beja abre Comunitária, nós não vamos abrir. (R 27.1)   

Claro! 

Todos podem abrir tudo, mas se abre uma em Beja, não abre em Évora. (S 27.4) Nós 

este ano acabámos por decidir: nós abrimos médico-cirúrgica e vocês abrem 

comunitária e pediatria etc., e vamos rodando. (S 27.5) Chegamos à acordo sobre isso e 

neste momento de grande viragem em que a rede necessariamente vai ser mexida, a rede 

necessariamente vai ser mexida, porque não vão subsistir no futuro vinte e poucas 

escolas… públicas de enfermagem e/ou de saúde, não vão… (S 27.6) Ou há acordos 

destes e continuará a haver oferta, eventualmente por aí, por esse país fora ou algumas 

vão morrer de modo natural, o que é muito pior. Que é muito pior! (S 27.7) (A 27.1) 

Mas a ligação com as organizações para mim não se vai limitar… tenho várias na calha, 

sobre as quais não devo falar. Mas não se vai limitar a escolas de enfermagem. (S 27.8) 

Espero dentro de pouco tempo ter oferta formativa em colaboração com outras escolas 

que não de enfermagem. (S 27.9)   

 

(S 28) 

Como perspectiva o futuro para o ensino de enfermagem, ainda que de certa 

forma já me está a responder? 

Como o idealizo e como o perspectivo. Talvez seja melhor assim. (S 28.1) Como o 

idealizo… Por acaso em tempos pediram-me para fazer uma comunicação sobre isso, 

como idealizo era …(S 28.2)   Digamos que lhe gostaria de lhe pôr aqui uma pitadinha 

daquilo que é feito em alguns estados dos Estados Unidos da América do Norte, que é 

haver, digamos assim, uma ampla área comum em ciências da Saúde onde emergem 

depois as várias profissões. (S 28.3) E essa área comum ser só comum não só do ponto 

de vista conceptual, mas do ponto de vista de convivência dos alunos. (S 28.4) Se 

queremos equipas no futuro temos que as começar a construir nos bancos da escolas. (A 

28.1) Certo! Além disso, se eu conhecer as competências dos meus futuros colegas 

durante os bancos de escola depois mais facilmente lá me relaciono com eles. (A 28.2) 

Para além disso, ainda há competências que são totalmente transversais e estão 

identificadas. Estão identificadas claramente. (A 28.3) 

Previnem-se as zonas cinzentas. 
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Claro! Estão claramente identificadas. (S 28.5) Logo, eu já sei que aquele também sabe 

disto e já sei que posso confiar nele. (S 28.6) Portanto, isto é a forma como eu idealizo. 

(S 28.7) Espaços, Institutos de Ciências da Saúde. Por isso é que a ideia do Professor 

Castro Caldas da UCP… A ideia da Católica sobre este ponto de vista acho que é muito 

interessante. (S 28.8) Em que houvesse um conjunto de coisas que não acontecessem 

separadamente, que acontecessem em conjunto. (S 28.9) Porque repare, algumas 

universidades neste momento têm formação em Enfermagem e Medicina em 

simultâneo, mas em escolas separadas. (S 28.10) O que é muito interessante. Quando eu 

digo que deviam coexistir no mesmo espaço era para algumas das Unidades 

Curriculares serem comuns e conviverem todos. (S 28.11) Porque de outra forma não 

vale a pena. Ora bem, só coexistem no mesmo espaço. Não mais. Portanto, esta era a 

minha idealização. (S 28.12) 

Como eu acho que se vai desenvolver. Primeiro, a rede vai ser mexida. (S 28.13) Não 

estou a dizer que vai ser mexida de cima para baixo. Mas vai ser mexida no sentido de 

que a Agência (A3ES) vai fazer mossa um dia destes. (S 28.14) A agência um dia destes 

há-de dizer que, eventualmente, um conjunto de cursos não terão condição ou que 

algumas escolas eventualmente só terão condição para ter cursos de 1.º ciclo. (S 28.15) 

Que é outra forma de amarrar/conter. A esse nível, vai haver essa mexida. (S 28.16) Vai 

haver uma outra mexida que tem a ver com, neste momento, há poucas escolas de 

enfermagem, existem essencialmente escolas de saúde. (S 28.17) 

 

(S 29) 

A legislação criou a figura de escola superior de saúde, não é? 

Criou a figura e toda a gente quis evoluir rapidamente para isso. (S 29.1) Portanto, esta 

vai ser uma tendência natural. (S 29.2) Não sei se no futuro haverá muitas escolas de 

enfermagem. (S 29.3) Eventualmente, haverá muito poucas. Eventualmente, haverá 

muito poucas. (S 29.4) Se, no final de isto tudo, como escolas de enfermagem 

sobreviver Lisboa, Porto e Coimbra… o resto eventualmente evoluirá para escolas de 

saúde. (S 29.5) Nesse espaço de escolas de saúde muita coisa interessante pode 

acontecer, quer lá exista a medicina, quer não. (S 29.6) Porque efectivamente as áreas 

tradicionais da saúde em termos de formação estão mais ou menos esgotadas, não há 

carência no mercado, mas vão surgir novas áreas de saúde. (S 29.7) Ainda há bem 

poucos dias foi aprovada a podologia como profissão que não existia. Mas vão surgir 

novas áreas e aí vão haver desenvolvimentos. (S 29.8) Este desenvolvimento que a 
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enfermagem fez, este grande desenvolvimento que a enfermagem fez, depois foi 

acompanhado de forma diferente, mas foi acompanhado pelas tecnologias da saúde. (S 

29.9) Há-de um dia destes também ser acompanhado por outras áreas da saúde. Esta é 

outra variável importante neste panorama geral da saúde. (S 29.10) Que risco é que a 

enfermagem tem no meio disto tudo? Tem o risco muito grande, para mim, que é sendo 

uma profissão de, como é lhe hei-de chamar, mais genérica, ou seja tem um leque de 

competências tremendamente diversificado, sendo profundamente intolerada por um 

grupo, por um grupo de profissões de banda muito estreita e com um leque de 

competências muito curto. (S 29.11) Sente-se incomodada, muitas vezes sente-se 

incomodada. Existe algum risco da enfermagem deixar que parte das suas competências 

sejam alienadas em função de novas profissões com um leque de competências muito 

curto. (S 29.12) Esse risco é um risco real e nem sempre bom. Nem sempre bom. 

Porque eu tenho sempre muito medo da super especialização. Muito, muito, muito. (A 

29.1) Portanto, existe aqui alguma zona de conflito neste desenvolvimento e que é 

necessário estarmos atentos. (S 29.13) Ganhará muito com esta convivência enorme o 

facto de estar em escolas de saúde com o facto de estar aberta, estar dentro de outras 

organizações, dentro de politécnicos, de universidades, isto é um enorme acréscimo, é 

um enorme ganho. (R 29.1) Ganhará muito ainda e eu aí acho que vai haver grandes 

desenvolvimentos e Portugal é paradigmático sobre esse ponto de vista se a 

investigação se continuar a desenvolver ao ritmo que se tem desenvolvido. (S 29.14)    

 

(S 30) 

Tem sido a um ritmo alucinante, ainda que em percursos individuais. 

Exactamente! Exactamente! Esse é o salto a seguir. (S 30.1) Ou seja, nós temos algumas 

pessoas e alguns nichos a fazer um trabalho muito interessante e muito competitivo. (S 

30.2) Precisamos de dar o salto a seguir que é o salto organizativo. (S 30.3) (A 30.1)   

Se nós um dia destes, e há bem poucos dias também disse isso, se nós um dia destes 

conseguirmos dar o salto e dizer assim: bem, nós, a nível nacional, pessoas com 

capacidade investigativa, porque nem todas os doutorados a têm. Temos que ser claros a 

esse respeito. (S 30.4) Há muita gente que faz o doutoramento para ter. Não é para fazer 

investigação a seguir. Infelizmente, o doutoramento… é assim na enfermagem, como o 

é em muitas outras áreas. (S 30.5) Se nós formos a ver os recursos investigativos 

efectivos, não somos muitos, como não somos muitos se nós chegarmos… 

conseguirmos chegar a acordo para dizer assim: bem, temos espaço neste país para ter 
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um ou no máximo dois centros de investigação, fortes e competitivos. (S 30.6) (A 30.2) 

Vamo-nos organizar neste sentido e vamos a isto! Sem esquecer que não existimos aqui 

neste cantinho da Europa isolados do resto do mundo. (A 30.3) Fazer fortes ligações 

quer à Europa de que somos pertença natural, mas atenção a América Latina. A 

América Latina é o futuro, não tenho dúvida nenhuma, que no futuro se vai afirmar 

como a enorme área de desenvolvimento. (S 30.7)     

Mas como dizia a América do Sul vai ser, vai ser, sob muitos pontos de vista o grande 

foco de desenvolvimento mundial. (S 30.8) Não tenho a mínima dúvida sobre isso. E eu 

num encontro em Espanha aqui há algum tempo atrás (só para me localizar que tenho 

outros compromissos daqui a pouco), estive num encontro aqui há uns tempos atrás em 

que eu defendi exactamente isso, não tenhamos ilusões. (R 30.1) O número de falantes 

de português e Espanhol são muitos mais do que os falantes em inglês. (S 30.9) 

Portanto, quando nós finalmente acordarmos e começarmos a olhar para o enorme 

mundo que temos pela frente… Engloba toda a América do Sul, mas engloba também 

um grande e apreciável número de países africanos. Quando nós acordarmos para esta 

nova realidade e para o potencial que isto tem e começarmos a investir a sério nisto…(R 

30.2) 

Interessante!  

…quer do ponto de vista do desenvolvimento da disciplina, da profissão e da 

investigação…isto vai ser uma coisa fantástica. (S 30.10) Do ponto de vista não ideal, 

mas efectivo de desenvolvimento acho que temos aí um enorme espaço de 

desenvolvimento. Enorme! Enorme! E nós temos vindo a explorar isso, claramente a 

explorar isso. (S 30.11) (R 30.3) 

 

 

(S 31) 

Só mais um aspecto, entre o subsistema politécnico e o universitário … 

Um dia destes a malfadada alínea que existe numa lei do século passado e que nos 

amarra ao politécnico vai cair e esse dia está muito próximo. (S 31.1) E no dia em que 

cair, no dia em que cair, nesse mesmo dia, esta escola passa a escola universitária. (S 

31.2) 

Isso para mim é claríssimo. (R 31.1) Repare, não é claro nem pacífico no seio da 

enfermagem. (S 31.3) Mas não é claro nem pacífico nem sempre pelas melhores razões, 

porque é claro para toda a gente que vende melhor o universitário do que o politécnico, 
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e portanto têm medo. (S 31.4) (R 31.2) E isso no fórum de ensino de enfermagem,  

como sabe é um espaço de discussão, e isto é claríssimo. (R 31.5) 

Que teve lugar há pouco tempo. 

Exactamente! (S 31.6) 

Sexta.  

...e isto voltou a ser discutido. Veio outra vez. Andamos a construir consensos à volta 

disto há anos e não saímos disto…as pessoas têm medo, que haja duas ou três escolas, 

meia dúzia que passem a escolas universitárias e de repente a coisa se complique… e de 

repente a “coisa” se complique! (R 31.6) (S 31.7) E que, de repente, seja um forte factor 

concorrencial e que deixem o resto para trás, mas eu acho que a diversidade só pode ser 

benéfica…(A 31.1) 

 

(S 32) 

A diversidade no subsistema? 

Sim, quer dizer, eu não estou nada preocupado que haja aqui ao lado uma escola 

politécnica. (S 32.1) Se eu estivesse nessa posição, lutaria para que fosse uma escola 

politécnica de topo. O melhor possível. (S 32.2) Agora ninguém me pode acusar de, 

porque estou num espaço universitário que, não queira, naturalmente, ser uma escola 

universitária. Qual é o problema? Qual é o problema? (R 32.1) Eu já nem estou a dizer 

do ponto de vista conceptual, porque também tenho argumentos para isso e até estão 

escritos. Para defender que enfermagem deve ser uma disciplina integrada no espaço 

universitário. (A 32.1) 

Bem, no fundo, o seu percurso foi esse. 

Exactamente! Exactamente! Exactamente! (A 32.2) 

 

(S 33) 

Só para terminar, gostaria que me referisse quem são para si as pessoas de 

referência no ensino de enfermagem no pais? 

É uma pergunta muito maliciosa, deixe-me que lhe diga. 

Acha? 

Não é porque não seja capaz de os indicar, é que pode ser ingrato, porque eu não 

conheço toda a gente. Aliás, até conheço pouca gente. 

Olhe, há uma pessoa que já não está no ensino, está reformada, mas continua a ser uma 

referência que é a Professora Marta. Não tenho dúvida nenhuma acerca disso. Não só 
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pelo papel que teve, mas pelo que ainda tem. Portanto, isso para mim é claro. Depois… 

fazendo um percurso pelo país. Aprecio muito o meu amigo Abel. Acho que o Abel, de 

facto, tem dado muito à enfermagem e por várias razões, várias não é só uma, várias. É 

uma referência no ensino de enfermagem, não tenho dúvidas acerca disso. A Margarida 

Vieira, também por várias razões, quando digo várias, são mesmo várias, não só 

conceptuais, mas também organizacionais, pelo percurso etc., etc.. É, sem dúvida, 

nenhuma uma referência. O Amendoeira, não tenho a mínima dúvida acerca disso, 

também são várias as razões que me levam a afirmar isso. Depois no grupo de Coimbra 

há algumas pessoas que eu aprecio de sobremaneira também …é sempre por razões 

diferentes, mas por exemplo, gosto muito do percurso do professor Amaral, do Paulo 

Queiroz, do Manuel Rodrigues, qualquer um deles tem percursos muito interessantes e 

diversos. Não estou a fazer por analogia ao meu. São todos diversos. Depois, vindo 

mais para sul, em Lisboa já falei na Marta, a Maria Antónia Botelho também tem um 

percurso que eu gosto e que aprecio muito. De natureza completamente diferente de 

todos esses, a Teresa Rebelo tem um percurso muito interessante, muito interessante e 

uma conceptualização muito, muito forte. É outra pessoa que eu aprecio muito.  

Está a ver… depois uma pessoa corre o risco de se esquecer de uma série de gente… 

Há um outro que também tem um percurso muito interessante, também acho que é 

marcante, que é o Wilson Abreu, que é uma pessoa marcante e tem o seu espaço, sem 

dúvida nenhuma. Garantidamente, estou-me a esquecer de muita gente… mas assim ao 

correr da pena é o que me lembro. Segmento já trabalhado 

 

(S 34) 

Senhor Professor, há alguma coisa que me queira dizer que eu não lhe tenha 

perguntado e que ache importante? 

Não me lembro assim nada de especial. (S 34.1)   

Agradeço-lhe imenso, Sr. Professor! 

Ora essa! (S 34.2)   

 


