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Entrevista 4 

Data: 31 de Março de 2011 Duração: 65 minutos  

Transcrição: 11 horas Data: de 2011 

Identificação 

Nome: Pita 

Idade: 53 anos 

Exerce o cargo desde: 1993 

Categoria profissional: Professora Adjunta 

Formação académica: Mestre em Enfermagem 

Doutorando em Ciências de Enfermagem 

 

Pita 

 

(S 1) 

Se calhar, eu perguntava-lhe se se sente confortável no cargo que tem? Neste 

momento, ainda que esteja num cargo de coordenação, e há quanto tempo está no 

Ensino? 

Eu estou no Ensino desde 1993. (S 1. 1) Fui convidada para ir para as Franciscanas, que 

era a minha escola… São Francisco das Misericórdias, mas eu gosto muito de a tratar 

por Franciscanas Missionárias de Maria. (S 1. 2) Deve-vos acontecer o mesmo: São 

Vicente de Paulo e Universidade Católica. (S 1. 3) A mim também me acontece. Ah… 

portanto em 1993, em Setembro… Outubro, dia 1 de Outubro de 1993, fui para as 

Franciscanas Missionárias de Maria, actualmente São Francisco das Misericórdias. (S 1. 

4) Aí fui para a equipa do 1º Ano. (S 1. 5) Portanto, a escola estava organizada por 

equipas: 1º Ano, 2º Ano, 3º Ano, ainda não havia 4º. (S 1. 6) Em simultâneo, comecei a 

fazer o mestrado em Enfermagem, portanto, foram duas coisas em simultâneo. (S 1. 7)   

Eu sempre gostei do Ensino, ah… sempre tive alunos comigo nos locais por onde 

passei. (S 1. 8) (R 1. 1) Sempre gostei de integrar novos profissionais, portanto sempre 

tive uma apetência muito grande por esta área…ah… o convite não… não o banalizei, 

não é? E aceitei. Com muito gosto. (S 1. 9) 

A equipa, portanto, era… não sei se é importante falar sobre a constituição da equipa e o 

que fazia. (S 1. 10) (Se for importante para si, é com certeza) Foi aí a minha 

aprendizagem na área do Ensino, não é? (S 1. 11) Tive a sorte de ter ainda um ano… 
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Uma antiga professora, portanto, eu fui substituí-la. [sorrisos] (S 1. 12) Mas como nessa 

altura também estava um colega a fazer Especialidade, tinha saído uma colega da 

equipa, estava uma outra a terminar o Mestrado, significava que era necessário a equipa 

ficar suportada com mais um ano dessa… (S 1. 13) 

Com outro elemento…  

Essa professora reformou-se mas manteve-se, permaneceu mais um ano para este 

processo de evolução, formação de uns, de chegada de outros e foi muito bom, foi 

muito agradável porque tinha como colegas centrais... ah… uma enfermeira que tinha 

sido minha professora, que estava ali com o propósito de ajudar no meu processo de 

integração e tinha uma colega de curso, portanto foi muito bom. (S 1. 14) (R 1. 2) Foi 

uma experiência muito boa. (A 1. 1) Tinha como Directora a professora que coordenava 

o 1º Ano enquanto aluna. (S 1. 15) O que significava que eu estava feliz, muito feliz. (R 

1. 3) Quando eu ia para as aulas de Mestrado, cruzava-me com algumas colegas que 

estavam muito infelizes porque o ambiente não estava muito bom, porque estavam num 

período de cansaço do Ensino e eu tentava balancear dizendo: Eu chego às 8h à escola, 

subo a escadaria linda, de pedra, sento-me numa sala com 5 janelas, com um chão 

lindo… (S 1. 16) 

 

(S 2) 

Então essa referência de escola ainda era no Campo Pequeno? 

…Exactamente, era uma escola linda [sorrisos], com um jardim lindo, com árvores 

centenárias, com um lago, com esse espaço onde eu jogava ao mata enquanto aluna e 

que depois se proporcionou até a dar algumas aulas, ou uma ou duas aulas no jardim 

porque há momentos, há temas que se proporcionam para estar com os alunos fora do 

espaço de sala de aula e isso aconteceu. (S 2. 1) Portanto, foi uma entrada para o ensino, 

cheia de prazer [risos], foi uma etapa da minha vida muito prazerosa. (S 2. 2) Ah…como 

eu era Especialista, e sou [risos] Especialista em Saúde Mental…desculpe, Saúde 

Pública, Enfermagem de Saúde Pública portanto. (S 2. 3) 

 

(S 3) 

Já era antes de…?  

Sim, sim, sim, portanto, eu fui Especialista em 1990, terminei a Especialidade em 1990 

e fui para o Ensino em… (S 3. 1) 

Em 93?  



 3 

Em 93, estamos em 2011, pois é isso. (S 3. 2) 

 

(S 4) 

Entra no Ensino e simultaneamente no Mestrado? 

Sim, sim, simultaneamente no mestrado. (S 4. 1)   

 

(S 5) 

E o Mestrado é o de enfermagem?  

O de enfermagem. (S 5. 1) 

 

(S 6) 

Portanto, vai para a Católica?  

Exactamente, fui para… É o 3º curso de Mestrado na Católica. (S 6. 1) 

Pois, porque ele começou em 91.  

Sim, sim, sim. O de 93, o que começou em 1993, foi outra actividade prazerosa. (S 6. 

2)Tinha o aspecto negativo que é a privação da família durante esse período, não é? (S 

6. 3) Mas, mas consegui conciliar. (R 6. 1) Tinha também apoio familiar para conseguir 

conciliar essa formação. (R 6. 2) O que significa que foi um período da minha vida 

muito bom. (A 6. 1) (S 6. 4) [risos] Muito bom em termos de aprendizagem, em termos 

de evolução do conhecimento, profissional, foi de facto uns anos muito bons da minha 

vida profissional e académica. (A 6. 2) (S 6. 5)   

Aí … nós aqui também seguimos esse princípio, mas lá nós seguíamos o ciclo de vida, 

em termos do plano de estudos, o que significa que no 1º Ano… ah, e seguíamos o ciclo 

em área da saúde e depois na doença. (S 6. 6) Portanto, no 1ºAno centrávamo-nos só na 

Saúde, tínhamos os fundamentos no 1º semestre, que se estendiam até ao 2º, era uma 

disciplina anual mas que nós compactávamos mais no 1º semestre, porque depois o 2º 

semestre era muito a correr por causa do estágio de Saúde Materna. (S 6. 7) O que 

significa que as minhas actividades eram essencialmente na Ciência da Enfermagem, 

que na altura se chamaria Fundamentos de Enfermagem ou algo parecido, e depois no 

2º semestre centrava-me também nas aulas de Saúde Materna, porque na 1ª parte da 

minha actividade não tínhamos ainda na equipa um enfermeiro especialista em Saúde 

Materna e eu adorava Saúde Materna. (S 6. 8) Portanto, também estava feliz e contente 

com essa área, inclusivamente como tinha colegas de Saúde Materna no Mestrado, 

conversávamos muito sobre o assunto e eu sabia muito como é que elas leccionavam a 
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sua Saúde Materna e partilhávamos muito… (S 6. 9) (R 6. 3) Partilhávamos, elas 

partilhavam mais comigo do que eu com elas, certamente, porque tinham uma 

experiência para trás e eram especialistas em Saúde Materna. (S 6. 10) Portanto, foi 

muito fácil, foi uma integração muito fácil, proporcionaram-me, facilitaram-me essa 

integração e foi muito bom. (S 6. 11) Portanto, a ciência de Enfermagem, a Enfermagem 

de Saúde Materna, foi muito, muito bom. (S 6. 12) 

Em período de estágio, comecei por acompanhar os alunos em estágio comunitário, ou 

seja, de Saúde materna, de Saúde Infantil. (S 6. 13) Os do 3º ano, que também faziam 

novamente Enfermagem Comunitária, portanto, já em processo de integração à vida 

profissional, portanto, foi nesta área. (S 6. 14)Depois, também me aconteceu, não foi 

logo no 1º ano, penso que no 2º também não, mas em conjunto com a Directora que era 

especialista em Saúde Materna, as duas estivemos a acompanhar alunos em estágio de 

Saúde Materna hospitalar, outra coisa que eu adoro. (S 6. 15) Eu adoro os extremos, 

recém-nascidos e muito velhinhos e portanto, muito prazer, muito prazer em estar a 

acompanhar alunos em Saúde Materna, foi óptimo para mim. (S 6. 16) (R 6. 4) 

 

(S 7) 

Quando é que acaba o Mestrado? 

Portanto, acabei em 1996. (S 7. 1) 

 

(S 8) 

E depois, continua o seu percurso na mesma escola? 

Continuei na mesma escola até ser convidada para abrir o curso de enfermagem aqui. (S 

8. 1)Que é em que ano?  

Que é em 2001. (S 8. 2) 

 

(S 9) 

Portanto, ainda passa a mudança em termos de Licenciatura, portanto, entra já 

com o curso superior, porque entra em 1993 mas a mudança para a Licenciatura 

de 4 anos de raiz acontece nessa antiga escola?   

Exactamente, surge o ano complementar e surge depois o complemento, com o 

Mestrado. (S 9. 1) Já a componente… Passei a leccionar no ano complementar 

perspectivas do desenvolvimento em Enfermagem, também área Comunitária já 

avançada no complemento e depois no ano complementar e também depois no 
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complemento. (S 9. 2) Portanto, comecei a leccionar tanto no ano complementar, como 

no complemento … (S 9. 3) 

 

(S 10) 

Mas foi retirada da Licenciatura?  

Não, não, não. (S 10. 1) 

 Continuou também a leccionar.  

O ano complementar, portanto, licenciatura, mantive, mantive, claro com menos carga 

horária para poder ter as disciplinas de Comunitária e de Perspectivas de 

Desenvolvimento no ano complementar e depois também a participar… (S 10. 2) 

 

(S 11) 

Na licenciatura de raiz?  

No complemento. (S 11. 1)Não, a licenciatura de raiz, foi aqui. (S 11. 2)  

Ah, já foi aqui, pois era essa a pergunta que lhe ia fazer.  

Eu abri, portanto, essas eram as minhas actividades. (S 11. 3) Depois, entretanto, 

começámos a ter uma forma de distribuição de serviço. (S 11. 4) Portanto, passámos a 

ser coordenadores de uma licenciatura. (S 11. 5) Portanto, eu estava, tinha-me sido 

atribuída uma licenciatura para coordenar desde o 1º ano, mas entretanto surge, 

entretanto, também foi a mudança. Foi a venda da escola aos Franciscanos. (S 11. 6) 

Sim. a mudança institucional, em termos de… vá, patronato… De identidade… 

Sim, sim, também deixamos de estar nessas instalações porque já não cabíamos e 

tivemos que provisoriamente estar no Largo da Luz, que era dos irmãos Franciscanos e, 

portanto, e portanto, foi aí que depois foi o convite. E eu adoro desafios [risos]. (S 11.  

7)  

 

(S 12) 

Então essa mudança, situe-me no tempo, essa mudança para a União das 

Misericórdias, foi em que ano?  

Deve ter sido em …1999/2000…ah, agora também não estou bem a … (S 12. 1) 

Mas ainda esteve algum tempo nesse contexto?  

Sim, sim, sim. (S 12. 2) 
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(S 13) 

 E depois é que abraça este novo projecto?  

Sim, sim, eu creio que foi em 1999/2000, exactamente. (S 13. 1) Portanto, essa 

negociação aconteceu nesse ano, essa passagem aconteceu nesse ano lectivo. (S 13. 2) 

No ano seguinte, em 2001, no início do ano lectivo. (S 13. 3) Portanto, eu já tinha 

começado o ano lectivo lá… ah, portanto, foram-me convidar para abrir aqui a 

Licenciatura em Enfermagem e eu entusiasmei-me e vim, e vim. (S 13. 4) Depois, a 

experiência aqui, no princípio, foi muito rica e cheia de entusiasmo, foi tudo de raiz. (S 

13. 5) A única coisa que eu tinha era um Plano de Estudos aprovado pelo Ministério, 

não tinha mais nada. (S 13. 6) 

 

(S 14) 

 Tinha a sua experiência, que devia de ser rica!  

[risos]. Mais nada, mais nada [risos]. (S 14. 1) Portanto, vim para aqui sozinha, foi a 

construção dos Regulamentos de Enfermagem, tentei aproximar-me… (S 14. 2) Aliás, 

eu primeiro comecei por tentar aproveitar os Regulamentos da Universidade e fazer 

alterações nos aspectos específicos da enfermagem, mas o nosso curso é tão particular, é 

tão específico, que foi mais fácil construir, praticamente, o Regulamento de raiz. (S 14. 

3) Acompanhando e respeitando a filosofia da Universidade, mas foi mais fácil 

construir um à parte, portanto, foi construir de raiz o Regulamento, foi construir de raiz 

a Biblioteca, foi construir de raiz a sala de práticas, foi estar muito próxima dos alunos, 

só com um ano, não é? Só com o 1º ano, 63 alunos [risos]. (S 14. 4) (R 14. 1) Aí foi uma 

diferença muito grande, porque eu estava habituada a 35 alunos. (S 14. 5) Quando me 

disseram 60 alunos, depois eu até ainda foi mais um bocado e eu (suspiro), 60 alunos, 

todos numa só turma. (S 14. 6) Nós estávamos…Começámos em simultâneo com a 

Fisioterapia. (S 14. 7) (R 14. 1) Nós estávamos no anfiteatro ao lado da Biblioteca, nós 

Enfermagem, e os de Fisioterapia no anfiteatro do outro lado. (S 14. 8) (R 14. 2) 

Também, porque eu era uma pessoa presente, porque estava habituada… (S 14. 9) Nós 

temos este hábito de estar muito presentes na escola… (S 14. 10) Ganhei os melhores 

espaços [risos] e Fisioterapia ficando com os piores, com os mais distantes, com os mais 

frios. (S 14. 11) E eu ia escolhendo os melhores, as salas de prática eram dentro da 

fábrica, tínhamos uma bancada central, que simulava a sala de trabalho [risos], linda, 

com pedra preta, com armários brancos por baixo, com os lavatórios todos… 

esteticamente, perfeitos…ah, depois, 2 unidades, uma de cada lado. (S 14. 12)   
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(S 15) 

Que giro! Quer dizer, optimizou um espaço...  

Emprestado pela Câmara, portanto, os nossos, os nossos principais patrões é a Câmara 

de Oeiras. (S 15. 1) 

Sim, da Universidade.  

Da Universidade, portanto, isto é um conjunto de accionistas que têm aqui o seu 

dinheiro investido, várias entidades muito conhecidas, bancos, mas o principal era a 

Câmara. (S 15. 2) (R 15. 1)E… naquele tempo, aquele espaço lá em baixo ainda era 

mais bonito, a nossa passagem para a sala de trabalho, para a sala de práticas. (S 15. 3) 

Tínhamos… era o pátio do Sol, era a nossa antecâmara, era o pátio do Sol, onde 

existiam repuxos que funcionavam ao som de música clássica, portanto, esta a nossa 

câmara para… portanto, eu tinha que estar aqui muito feliz [risos]. (S 15. 4) 

Que maravilha!  

Portanto, foi um início cheio de trabalho, que chegava aqui antes das 8h da manhã e saía 

de cá quando as melgas já me começavam a dar dentadinhas [risos], mas que foi 

fantástico, foi muito, muito, muito, muito bom, muito bom, foi de uma riqueza e depois 

muitos amigos lá fora ajudaram-me a dar-me força. (S 15. 5) (R 15. 2)Portanto, eu cá 

dentro estava sozinha, portanto, todos os colaboradores de Enfermagem eram externos, 

quer para… sobretudo para os Ensinos Clínicos, não é? (S 15. 6) (S 15. 3) Tive 

enfermeiros Especialistas em Saúde Materna, para acompanhar os alunos no hospital e 

tive colegas da Área de Saúde Pública a ajudar-me a acompanhar os alunos. (S 15. 7) 

 

(S 16) 

Mas aqui não tinha um corpo de presente…  

Aqui era eu o corpo presente. (S 16. 1) Esses colegas que iam acompanhar os alunos em 

estágio começavam por se dar a conhecer aos estudantes e conhecer os estudantes em 

sala de aula. (S 16. 2) (R 16. 1) Portanto, vinham primeiro dar algumas aulas, sobretudo 

acompanhar os alunos nas teórico-práticas porque temos que dividir as turmas, ainda 

por cima esta, não é? de 60 alunos, e portanto tinham uma primeira relação com os 

estudantes aqui nas aulas práticas, nas aulas teóricas. (S 16. 3) (R 16. 2)Quem dá a parte, 

a componente teórica, depois acompanha nas práticas e depois irão alunos para estágio, 

todos felizes e contentes, acompanhados durante o estágio. (S 16. 4) Este foi o princípio. 

Foi o nascer do curso de Enfermagem aqui. (S 16. 5) Depois, foi crescendo… portanto, 

se acompanhávamos o ciclo de vida no 2º ano, íamos ter Saúde Infantil no 1º semestre, 
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o que significa que a 2º pessoa a vir para cá, que hoje é a coordenadora adjunta… (S 16. 

6) Ah, portanto, tinha a especialidade de Saúde Infantil e Pediátrica… (S 16. 7) Ah, 

como os contratos aqui começam em Outubro e nós temos que começar em Setembro… 

(S 16. 8) Resultado, eu nas férias da Páscoa, conciliar o prazer sempre no trabalho. (S 

16. 9) Eu preparei a raiz das primeiras aulas de Saúde Infantil, tive que ser eu a 

leccionar as aulas de Saúde Infantil em Setembro, preparei-as nas férias da Páscoa 

[risos], na praia [risos], no Guincho, isto sempre conciliar o prazer com o trabalho. (S 

16. 10) Lá ia com a Wong (Fundamentos de Enfermagem Pediátrica), que é um livro 

pequeníssimo [risos], depois tive que o sacudir antes de o entregar na biblioteca, sacudir 

a areia para ir em condições. (S 16. 11) 

Mas tudo com muito prazer, outra coisa que foi muito bom e que foi diferente do que 

estava habituada foi o entrosamento com outros cursos. (S 16. 12) (A 16. 1) As nossas 

reuniões com o reitor… eram os cursos todos, portanto, não eram só os cursos de Saúde, 

de Enfermagem, Fisioterapia, mas sim os outros, também na área da Informática e na 

área da Gestão e do Ambiente, todos os cursos estavam reunidos. (S 16. 13) (R 16. 3) 

Aprendíamos imenso uns com os outros, porque tínhamos perspectivas diferentes, 

tínhamos expectativas diferentes, tínhamos hábitos diferentes, realidades diferentes e a 

diferença ajuda, ajuda. (S 16. 14) (A 16. 2) Foi uma imensa riqueza, aprendi imenso. (S 

16. 15) E achava interessantíssimo o ar de espanto das outras pessoas quando eu lhes 

falava de Enfermagem, porque era desconhecido, totalmente desconhecido para os 

outros. Portanto, foi muito bom. (S 16. 16) 

A nível administrativo e de gestão, também foi bastante interessante porque eu vinha 

com conhecimentos que aqui não tinham e portanto… (S 16. 17) 

 

(S 17) 

Por exemplo?  

Como por exemplo, o IGIF, não, aqui não conheciam, portanto, eu fiz-lhes a proposta 

de se inscreverem, de se candidatarem. (S 17. 1) Estas coisas, não é?, estas pequenas 

coisas mas que (S 17. 2) Mas que são importantes no conjunto… Há uma troca, não 

é?, portanto, foi um… e depois fomos crescendo… (S 17. 3) Qual era a estratégia? 

Sempre que havia mais estágios, era preciso mais pessoas, nós íamo-nos conhecendo, 

nós íamos verificando que o trabalho dos outros era de aproveitar, para convidar para 

vir. (S 17. 4) Tive cá temporariamente um colega que foi meu colega do Mestrado, que 

hoje está noutra escola e depois fui …ah… integrando, fui convidando colegas que iam 



 9 

estando com os alunos, ora em aulas, ora em estágio e que eu ia convidando. (S 17. 5) E 

as pessoas… Inicialmente era mais fácil de vir para cá, porque sendo uma escola nova 

as pessoas têm medo, mas vínhamos com licença sem vencimento do local onde 

estivemos, não é? (S 17. 6) Por exemplo, quando estava a trabalhar nas Franciscanas, 

embora fosse um sítio perfeitamente seguro, eu tinha saído do hospital com licença sem 

vencimento, não era ilimitada, chamava-se de longo prazo, na altura. (S 17. 7) E 

portanto era assim que as pessoas vinham, pediam licença sem vencimento dos hospitais 

e vinham para cá, era muito fácil. (S 17. 8) Hoje já é mais difícil. (S 17. 9) Hoje o que 

acontece é que as pessoas vêm, mas não vêm em dedicação exclusiva, vêm ou em 

tempo parcial, vêm em X %, portanto, já não arriscam a vir. (S 17. 10) Portanto, os mais 

antigos estão cá em dedicação exclusiva, os actuais já não vêm em dedicação exclusiva. 

(S 17. 11) Eu própria não o recomendo, porque agora também não é seguro em qualquer 

sítio mas… pronto, estamos a funcionar desta forma. (S 17. 12)   

E vai crescendo e fomos os primeiros a fazer adequação a Bolonha. (S 17. 13) Nós, a 

Católica e mais [risos], éramos sete, ah… foi logo no primeiro ano. (S 17. 14) 

Trabalhámos em conjunto. (R 17. 15) A Católica não precisava de estar connosco, 

porque como era uma Universidade e tinha autonomia, não precisava, mas a Prof.ª. 

Margarida Vieira estava connosco, o que foi muito bom. (S 17. 16) E depois a questão 

das especializações. Aqui optámos por não, não, não ter as especializações via 

Mestrado. (S 17. 17) E depois começou a crescer, a Universidade começou a crescer e 

começou a surgir núcleos, portanto, começou a haver departamentos separados. (S 17. 

18) 

 

(S 18) 

Departamentação dentro da Enfermagem? 

Não, no conjunto, conjunto. (S 18. 1) Eu estou na Licenciatura em Enfermagem, 

portanto, passei a estar na Licenciatura em Enfermagem, passou a haver um colégio de 

pós-graduações e de especializações, é um departamento à parte. (S 18. 2) Passou a 

haver o departamento de Investigação, portanto, começámos a ter porque…porque vai 

crescendo, e portanto o Sr. Reitor entendeu que devíamos ter estes departamentos e é 

assim que agora nós estamos a funcionar. (S 18. 3) Tivemos também o Complemento 

em Enfermagem, que tivemos durante um período e depois acabámos. (S 18. 4) E 

entretanto quando acabámos e porque… (S 18. 5) Tem que se apostar nas pós-

graduações. (S 18. 6) Eu solicitei às pessoas que colaboravam connosco e que 
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leccionavam no Complemento que investissem nas pós-graduações e é isso que está a 

acontecer, mas mais naquele núcleo, naquele núcleo, portanto. (S 18. 7) Mas não quer 

dizer que as pessoas que não estejam na Licenciatura, não sejam regentes de disciplinas 

ou coordenadores de determinados cursos que estão a acontecer, mas portanto estamos 

agora assim (ah). (S 18. 8) E depois em termos de Investigação, estamos em vias já a 

Investigação, claro, a nível de Universidade. (S 18. 9) Entretanto, todos os cursos estão-

se a integrar no núcleo de Investigação e, portanto… (S 18. 10) Mas está ainda em fase 

embrionária neste momento. (S 18. 11) O ano passado, isto voa… (ah) 2009, já não sei 

se foi em 2009, se foi em 2010. Tenho que, tenho que certificar estas datas. Passámos a 

ter estatutos como escola, portanto, estávamos em comissão instaladora e depois saíram 

os estatutos, está tudo aprovado e portanto já somos escola. (S 18. 12) E como já somos 

escola, tem que haver a figura de Director. (S 18. 13) Então veio de fora uma Directora 

da escola de Saúde. (S 18. 14) Portanto, agora já existe a escola de Saúde com uma 

Directora e, portanto, que tem que (…) onde vamos também, que estamos nesta fase 

embrionária, onde nos vamos reunindo, os cursos de Saúde. (S 18. 15) 

 

(S 19) 

Todos os cursos da Saúde que depois têm uma coordenação, não é?  

Todos os cursos de Saúde têm um coordenador e um coordenador adjunto e portanto 

são independentes, mas fazemos estes entrosamentos. (S 19. 1) Por exemplo, no 

próximo ano lectivo vamos celebrar os 10 anos de início de curso Enfermagem e 

Fisioterapia, portanto, vamos celebrar em conjunto. (S 19. 2)   

Aqui, por exemplo, esta sala é sobretudo Enfermagem e Fisioterapia. (S 19. 3) Temos 

aqui um colega de Análises Clínicas, que … as Análises Clínicas estão noutro espaço, 

mas como começámos todos aqui, ele preferiu continuar connosco… (S 19. 4) 

Fica a duas ilhas.  

A duas ilhas e …está sozinho, mas quis ficar connosco e portanto nós gostamos muito 

que ele esteja connosco e, pronto, estamos assim. (S 19. 5) É assim, mais ou menos esta, 

a organização…(S 19. 6)  Da escola… 

 

(S 20) 

Eu ia-lhe perguntar se voltava um bocadinho atrás. Porque quando chega aqui à 

Universidade, fala nas mudanças e clarifica muito bem, de certa forma, ligando até 

alguns aspectos da memória colectiva, como se adaptou às mudanças. Mas 
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voltando um pouco atrás e de facto em São Francisco das Misericórdias, houve de 

facto algumas mudanças, quer quando passou para São Francisco das 

Misericórdias e aí há uma mudança em termos institucionais e há uma mudança 

de contexto. Como é que se adaptou a essas mudanças grandes, não é?, 

institucionais? 

 

Não foi muito grande… (S 20. 1) O que foi grande foi administrativo, foi institucional, 

não é? (S 20. 2) Porque, em termos do dia-a-dia, em termos de espaço, também houve 

grande mudança, mas deixámos de ter aqueles núcleos muito separados: primeiro ano, 

segundo ano, terceiro ano, quarto ano, porque passámos também a estar em open space. 

(S 20. 3) Portanto, pelo menos espacialmente … há, houve mudança … há. (S 20. 4) Em 

termos de organização, em termos de ensino, em termos de plano de estudos, não senti 

grande mudança. (S 20. 5) Em termos de algumas organizações …há. (S 20. 6) A 

questão de depois passarmos a ter um coordenador por Licenciatura para acompanhar os 

alunos ao longo dos quatro anos… Houve essa mudança. (S 20. 7)   

Aqui temos outra coisa que é… Implementei outra coisa, temos um coordenador de ano. 

(S 20. 8) Porquê? Porque …ah, as pessoas estão mais ligadas às unidades curriculares 

desse ano, quem está... ah, quem é Especialista em Saúde Infantil, está no segundo ano, 

porque Saúde Infantil está no segundo ano. (S 20. 9) Quem está muito ligado à 

Enfermagem Comunitária, está no primeiro ano, quem está em Médico-cirúrgica e foi o 

último a entrar [risos], está no quarto ano e quem está mais ligado à área hospitalar, está 

no terceiro ano. (S 20. 10) Portanto …ah…a organização… Estamos a dar bem assim, 

não quer dizer que seja assim eternamente, porque somos pessoas que reflectimos muito 

sobre estas coisas e andamos sempre em projectos de mudança e, por exemplo, agora o 

que eu estive a fazer antes de vir para aqui foi justamente fazer a alteração ao plano de 

estudos. (S 20. 11) Portanto, já temos, tivemos que reestruturar, para entrarmos no 

processo de adequação a Bolonha e agora identificámos que há determinados aspectos 

que têm que ser modificados para também acompanharmos a modificação social que 

está a acontecer. (S 20. 12) (R 20. 1) Por exemplo, a nível dos Centros de Saúde, 

passaram a ser ACES, passámos a ter Unidades de Saúde Familiar, não faz sentido 

termos um estágio de Saúde Materna e um estágio de Saúde Infantil separados e depois 

quando chegam às Unidades de Saúde Familiares, vão ter Materno-infantil junto. E não 

só. (S 20. 13) 
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(S 21) 

De certa forma, também já caracterizou até a forma como chama os seus 

colaboradores. Acha que há um perfil para ser docente de Enfermagem? 

Não faz sentido ser-se docente e não se gostar do ensino. (S 21. 1) Acho que tem que 

haver alguma interligação entre o prazer de ensinar e de ajudar os outros com isso 

[risos]. (S 21. 2) A pessoa… e hoje com a linguagem de Bolonha, sentir prazer que o 

outro está a aprender, orientar o outro na aprendizagem, não é? (S 21. 3) Ou sente prazer 

nisso ou então é muito difícil, não é? (S 21. 4) Porque sabemos que os alunos nem 

sempre são fáceis, não é? (S 21. 5) Isto é como os nossos clientes lá fora, quando 

estamos no hospital ou no Centro de Saúde, são os nossos principais amigos e inimigos, 

e são os clientes que nós temos que respeitar e aceitar tal como são e que às vezes… 

mas que às vezes, lá no fundo, nós preferíamos que fossem doutra forma… e depois 

estamos num curso de Enfermagem. (S 21. 6) (R 21. 1) Em que não é só a questão do 

conhecimento em si, e que nos incomoda muito, e que, portanto, temos que trabalhar 

muito aquela ideia preconcebida que muitos chegam cá a pensar que vão aprender 

tarefas e não é isso que … que tem que limitar a aprender, não é? (S 21. 7) Tem que 

aprender muito, muito, muito e têm que ter conhecimento e têm que fundamentar tudo 

aquilo que fazem. (S 21. 8) E que ainda nos incomoda, quando eles realizam camisolas e 

que depois como imagem… (S 21. 9) Têm aquela imagem, aquela imagem da seringa e 

da agulha, que nós ficamos todos arrepiadinhos, não é? (S 21. 10) Portanto, termos que 

hoje ainda se usa ouvir…”fazer a mão”, que eu fico também arrepiada, não é? (S 21. 11) 

 

(S 22) 

As questões da destreza e ligadas à questão instrumental, não é? 

Claro que têm que ser muito ágeis e no primeiro ano é que eles começam a aprender os 

primeiros procedimentos, antes destas novas tecnologias, e sugeri-a: “Porque é que não 

experimentam a tocar piano e fazer croché?”, para ficarem [risos] com as mãos levinhas 

e para serem esteticamente mais perfeitos quando manipulam alguns instrumentos, 

quando executam alguns procedimentos. (S 22. 1) Hoje já não é preciso dizer isso, 

porque são mais ágeis, à partida, porque têm os dedos muito treinados com o teclado do 

computador, mas qualquer forma temos que ir para além disso. (S 22. 2) Essa parte é 

importante, mas a parte relacional e a parte do conhecimento não se… não é permissível 

que, que um estudante que está numa Licenciatura e que acaba um curso com quatro 

anos e que tem um aporte de unidades curriculares que lhe fornece ferramentas para o 
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seu dia-a-dia posterior, na profissão que exige conhecimento de relação com o outro, 

que tem à sua frente uma pessoa que lhe deve exigir o máximo…não se pode permitir 

que a pessoa não saiba o que está a fazer. (S 22. 3) Tem que saber o que está a fazer, tem 

que ter conhecimentos, não é? (S 22. 4) E isso… nós sentimos alguma dificuldade no 

primeiro ano e, às vezes, o primeiro ano, as dificuldades que se sentem no primeiro ano, 

às vezes arrastam-se e chegamos ao quarto ano e ainda não temos os alunos como 

gostaríamos que eles estivessem. (S 22. 5) E há umas palavras que eu ouvi da colega 

mais antiga que eu tive na outra escola, uma das primeiras coisas que me chocou, foi no 

primeiro…no primeiro evento de entrega, da cerimónia da lamparina…ah, a primeira 

vez que eu assisti à cerimónia, fiquei chocada. (S 22. 6) 

 

(S 23) 

Na outra escola?  

Na outra escola, fiquei chocada com os…os penteados [risos] e os acessórios que vi nos 

primeiros estudantes que eu tive. (S 23. 1) E quando eu vi aquilo, na altura não podia 

comentar, não é? (S 23. 2) (R 23. 1) Porque estávamos numa igreja e ali não era sítio 

próprio para isso, mas depois quando reflectimos em conjunto, dias depois…ah, essa 

minha colega mais antiga disse-nos…ah “Eles no quarto ano…eles…portanto chegam 

ao quarto ano, são aquilo que nós queremos, são aquilo que nós queremos que eles 

sejam. Mas no dia em que eles saem, voltam a ser aquilo que eles realmente são”. (S 

23. 3) 

 

(S 24) 

Faz-nos pensar, não é? 

É. E eu guardei sempre esta mensagem e …e…essa é a parte que continua a preocupar-

me enquanto docente de Enfermagem e enquanto pessoa que vê estudantes que, em 

determinadas alturas ou pela postura ou pela sua forma de ser, sua forma de estar, às 

vezes assustam-me. (S 24. 1) 

 

 

(S 25) 

E não se demarcam por aqueles ideais e por aquelas… pronto, que nós 

preconizamos enquanto perfil, enquanto alguma identidade que queiramos… 
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É porque nós, o que gostaríamos é que eles saíssem daqui com o máximo de 

conhecimentos e que fossem excelentes profissionais. (S 25. 1) Claro que temos dias em 

que não estamos no nosso melhor, mas que habitualmente damos o nosso melhor e que 

vamos estudando e vamos construindo, vamos crescendo e vamos tentando fazer o 

melhor. (S 25. 2) E isso é o que gostaríamos que… não é? Quem fica na Enfermagem. 

Gostaríamos que fosse assim, não é? (S 25. 3) Às vezes receamos que isso não seja e… 

hoje temos uma outra realidade, que é a questão dos alunos que entram com mais de 23 

anos, também, não é? (S 25. 4) Ah, alguns… eu ontem, por acaso, pensava que era hoje, 

mas foi ontem, por isso é que foi aquela…ah.  

As pessoas que entrevistámos, felizmente, agradaram-nos muito, ficámos muito 

satisfeitas, portanto são pessoas já com uma maturidade e saem por aqui, não é por 

acaso. (S 25. 5) (R 25. 1) Porque já fizeram um percurso de vida e que agora têm novos 

planos e querem investir e vêem muito determinadas, muito decididas e portanto …ah… 

temos outros que chegam, não sei se vêem desta forma [risos]. (S 25. 1) 

 

(S 26) 

Disse há pouco uma coisa que eu achei interessante e gostava de lhe perguntar a 

sua opinião. Vem de uma escola que na sua nomenclatura tem Enfermagem, e 

abraça um projecto de Escola Superior de Saúde. Não tem interferência na sua 

forma de estar na docência? Esse aspecto não é relevante para si? 

Pelo facto de ser um curso de Saúde e de estar… (S 26. 1) 

 

(S 27) 

E de estar numa escola de Saúde. Portanto, saiu de uma escola de Enfermagem 

que tinha uma nomenclatura, estamos a falar de nomenclatura só, tinha na 

nomenclatura Enfermagem e passa para uma Escola Superior de Saúde. Esse 

aspecto não tem qualquer relevância para si? Nunca tinha pensado nisso, também 

não é, não sei. 

Não…ah…não me marcou muito, não me provocou…ah…penso que, o que…ah…a 

grande alteração que eu senti foi realmente a proximidade com outros cursos, foi a 

aprendizagem que eu fiz também com os outros cursos. (S 27. 1) (R 27. 1) 

 

(S 28) 
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E isso facilitou-a neste processo? De ter outras pessoas, outros cursos, outras 

áreas…  

Promove-nos crescimento, é muito bom…ah…ah…o que eu senti, da experiência que 

tive enquanto escola de Enfermagem, eu gostei da experiência, gostei muito da 

experiência. (S 28. 1) Esta experiência também gostei muito porque me enriqueceu, 

também deu-me mais uns aportes que eu não poderia ter na outra escola. (S 28. 2)   

 

(S 29) 

Exactamente por essa diversidade de ideias, de áreas do conhecimento?  

É…e também o prazer que dá transmitir ao outro o que é a Enfermagem porque as 

pessoas conhecem muito mal. (S 29. 1)   

Em termos de visibilidade até para a Enfermagem e para o ensino de Enfermagem. 

Sim, sim, sim, sim e…isto é uma característica nossa, a mim parece-me que é uma 

característica dos enfermeiros, que transportam para a docência. (S 29. 2) Nós, no 

exercício da Enfermagem, temos que ser muito organizados, temos que ser muito 

disciplinados, temos que ser muito cumpridores de regras, de normas. (S 29. 3) E o que 

nos acontece é que quando chegamos… À docência… Fazemos o mesmo…ah…o facto 

de nós não estarmos aqui todos das 8 da manhã às 5 da tarde, é porque passámos a fazer 

formação, obrigatoriamente. (S 29. 4) Mesmo que não nos apetecesse, tínhamos mesmo 

que fazer. (S 29. 5) Por acaso, até nos apetece, de alguma forma. Mas temos mesmo que 

fazer e uma estratégia que eu consegui… e ninguém tem licença sem vencimento, 

ninguém tem a licença sabática… e uma forma que eu propus, a forma que eu propus 

aos meus colegas para todos nós conseguirmos fazer formação, foi…ah…na altura 

éramos 5 com dedicação exclusiva, nem de propósito. (S 29. 6) São cinco dias da 

semana, cada um fica responsável por um dia da semana. (S 29. 7)   

Como temos, portanto, tecnicamente que também estar presentes x horas, para 

atendimento a alunos, é uma questão oficial. (S 29. 8) Porque nós atendemos a qualquer 

hora e a qualquer dia, mas como também temos essa questão oficial, integra-se no dia 

que estamos cá. (S 29. 9) Claro, no dia de atendimento. Foi assim que nos 

organizámos, para podermos fazer os doutoramentos, senão não fazíamos os 

doutoramentos. (S 29. 10) Claro, também está em programa de doutoramento. 

Entreguei a minha tese de doutoramento no dia 2 de Novembro. (S 29. 11) E eu estou 

com alguma tranquilidade porque foi na Católica e como na Católica espera-se 

eternamente pela discussão (sorrisos), eu entreguei o trabalho. (S 29. 12) Só fiquei no 
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trabalho porque depois, passado uns dias, apresentei-o no Congresso de Investigação e 

tive o privilégio de estar…ah…quem estava a presidir à mesa, foi a professora Marta 

Lima Basto. (S 29. 13) Óptimo, já fica para a sua referência, porque assim validou-me a 

minha apresentação. (S 29. 14) A diferença…a diferença é que tive 15 minutos e depois 

vou ter 30 minutos. (S 29. 15) E a partir daí… mas entretanto agora tenho mesmo 

que…estou neste momento a organizar através de todos os artigos feitos (mas também 

é bom um afastamento do objecto) … é, é, é, porque agora vamos ver com outros 

olhos. (S 29. 16)   

Então agora vou, vou…depois temos destas actividades que também nos fazem… 

também disciplinar (pois, claro, claro) e fazer mais coisas, não é? (S 29. 17)  Porque 

estas…estas…(risos) estas colaborações em estudos… e agora um dos meus 

orientadores pediu-me para acompanhar uma aluna do Mestrado em Gerontologia e 

portanto, que está a fazer Mestrado…estágio algures e portanto para que…como a 

escola…como o Mestrado é fora de Lisboa e ela trabalha aqui, portanto tem aqui uma 

ligação. (S 29. 17)   

 

(S 30) 

Tem aqui uma ligação consigo…mas o Doutoramento é isto, é um ponto de 

partida, não é? 

… É, é portanto, a nível académico estou… como a minha área é o idoso…ah… (S 30. 

1) Como também estou a fazer outra formação, porque um dos problemas… (S 30. 2) 

Depois vamos tendo aspectos difíceis ao longo do curso e depois temos aquelas 

Unidades Curriculares, aqueles Ensinos Clínicos com algumas particularidades que nos 

complicam um bocadinho a fluidez (risos) e o…o receio que a…a aprendizagem seja ou 

não bem-sucedida e um dos…um dos Ensinos Clínicos que me vai dando alguns 

problemas, é na área do idoso. (S 30. 3) Porque… temos locais que nos parecem muitos 

bons e depois começamos a identificar que afinal não são assim… se não são assim tão 

bons para os clientes que eles têm, também não são assim tão bons para os nossos 

estudantes. (S 30. 4)E, portanto, queremos sempre o melhor, não é? (S 30. 5) 

 

(S 31) 

Já agora perguntava-lhe: como é que perspectiva a evolução do Ensino de 

Enfermagem? Como é que perspectiva? 
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Esta semana reflectimos sobre a evolução ou a involução… ou, quer dizer, não sei se 

podemos chamar evolução ou involução, é a diferença (o estado), é a diferença, é a 

diferença. (S 31. 1) Porque recordámos como era fazer uma especialização há uns anos 

atrás, em que tínhamos que estar 2 anos a fazer a especialização ou ano e meio … ah, e 

que tínhamos que adquirir competências em x Unidades Curriculares teóricas e que 

depois tínhamos que fazer x Ensinos Clínicos, mas obrigatoriamente presenciais ou… e 

hoje é completamente diferente. (S 31. 2) 

Se para um enfermeiro que está x anos a trabalhar, já tem uma maturidade em 

determinada área, que se dá muito bem com aquela área e que quer investir mais, 

especializar-se … e sabe muito bem quais são os aportes que vai buscar à especialização 

para progredir, para passar a saber mais e a poder fazer melhor… uma pessoa que 

termine um curso e ao fim de 2 anos já está a fazer especialidade, porque hoje 

consegue-se perfeitamente fazer a especialidade ao fim de 2 anos. (S 31. 3) Não sei se o 

ir buscar esses tais aportes, eles já têm…se ele já terá maturidade suficiente para ir 

buscar aqueles aportes que ele precisa para ser especialista em determinada área. (S 31. 

4)   

Se calhar, são preocupações que eu não devia de ter, se calhar não… (S 31. 5) (se as 

tem, fazem sentido) (risos) não sei… (mas em termos de, quando eu pergunto em 

termos de perspectiva, refiro-me também à evolução em si) É assim… (S 31. 6) 

 

(S 32) 

É assim, estamos no Ensino Superior mas num perfil politécnico, é mais nesta 

linha. Como é que perspectiva? 

É assim, o que me parece é que … o nosso Curso tem Unidades Curriculares que 

realmente fornecem, ou deveriam fornecer, o conhecimento, o saber para o futuro 

profissional… (S 32. 1) O que nós sabemos também é que o nosso Curso é reconhecido 

internacionalmente. (S 32. 2) Qualquer dos nossos estudantes vai trabalhar para 

qualquer sítio, estão-nos sempre a chover pedidos de recém-licenciados para ir para 

Inglaterra, para ir para a Suíça, para ir para a França, para ir para… …portanto, em 

termos académicos, eu acho que nós evoluímos muito, nós estamos muito bem. (S 32. 3) 

Nós já conseguimos ter Mestrado, já conseguimos ter o Doutoramento… portanto, se… 

os outros já nos reconhecem como ciência própria, como tendo ciência própria… …a 

investigação que fazemos é reconhecida pelos outros, penso que academicamente, a 
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nível de conhecimento, nós estamos muito bem. (S 32. 4) A mim parece-me que 

estamos muito bem. (S 32. 5) (A 32. 1) 

Agora, quando nós fazemos a ligação para a transposição do que é o Curso e depois o 

que é o exercício, nós… os nossos licenciados saem a ganhar menos que os outros 

licenciados. (S 32. 6) Portanto, socialmente, sobretudo socialmente, nós não temos o 

reconhecimento que ao nível do conhecimento, na área do conhecimento, nós já temos. 

(S 32. 7) (A 32. 2) Os outros já nos reconhecem como pessoas que sabemos e que 

fazemos Mestrados e Doutoramentos e por aí fora. (S 32. 8) 

Sim, sim! 

Mas a nível do exercício, temos reconhecimento quando são locais em que conhecem o 

trabalho do enfermeiro. (S 32. 9) Porque por acaso ali, naquele sítio, o enfermeiro até 

trabalha muito bem, até demonstra que sabe e é aceite… Esse seu conhecimento é 

respeitado. (A 32. 3) 

E eu tive… já estamos a sair um bocado da Educação, não sei se isto perturba… eu tive 

o privilégio de começar a trabalhar no Hospital de Santa Cruz. (S 32. 10) E, aos 22 anos, 

eu cheguei…eu cheguei até à Directora da escola e disse: “Nós lá ainda temos um coisa 

melhor do que cá” (risos), uma coisa irrisória, sem, achei, importância. (S 32. 11) Mas, 

isto para…ah… relembrar-nos que tudo o que aprendemos na escola, ali podemos 

aplicar. (S 32. 12) 

Ali trabalhava-se…ali trabalhava-se como se aprendia na escola. (S 32. 13) Ali havia 

reconhecimento, havia uma Direcção de Enfermagem. (S 32. 14) (A 32. 4) 

 

(S 33) 

Está a falar de representação social, portanto, acha que o Ensino está bem, mas 

não tem depois uma representação social? 

Acho que não corresponde, neste momento, ainda não corresponde. (S 33. 1) (A 33. 1) 

Não sei se nós… temos que recorrer ao que outros já fizeram há muitos anos atrás. (S 

33. 2) Os canadianos escolheram os melhores artistas e foram divulgar para a televisão o 

que era a Enfermagem. (S 33. 3) Mas para isso também os enfermeiros têm que querer 

ser os tais enfermeiros com conhecimento e que assumem as responsabilidades daquilo 

que fazem, que fazem as suas prescrições de Enfermagem e que não dizem: “O 

enfermeiro é muito bom, portanto, ele prescreve terapêutica médica”. (S 33. 4) 

Enquanto houver isto, nós temos alguma dificuldade em ter reconhecimento no nosso 

exercício. (S 33. 5) 
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(S 34) 

Fazendo um rappel no seu percurso longo e numa experiência muito interessante, 

diversificada, há de facto vários marcos de mudança, parece-me a mim, não sei se 

estou a fazer uma leitura certa. Estas mudanças são sempre acompanhadas por 

formações porque entra no ensino em formação e continua na formação. Na 

relação com os outros e estes outros são pares, docentes de outras áreas e com o 

exterior…com o exterior. Quando eu digo com o exterior, outros orientadores de 

estágio que não sejam professores… Ou aqui são sempre, os orientadores de 

estágio são simultaneamente os professores? 

Não, nós temos… …temos os orientadores de estágio (só orientadores de estágio?). 

Não, nós… nós temos orientadores de estágio/professores, que são financiados, são 

pagos pela Universidade, são nossos. (S 34. 1) 

 

(S 35) 

Como disse no início, dão a parte teórica e depois acompanham o aluno?. 

Cada vez menos dão aulas porque cada vez nós, cá dentro, somos mais portanto temos 

menos possibilidades de… de atribuir horas aos professores externos, não é? (S 35. 1) 

Mas portanto temos professores externos que nos vão acompanhando e tentamos mantê-

los, para não estar constantemente a fazer novas integrações… também já temos antigos 

alunos, eu também… já colaboram connosco…ah…portanto temos esses, que 

acompanham alunos em estágio ou presencialmente ou sem ser em modalidade 

presencial e temos os orientadores nos locais de estágio. (S 35. 2) Portanto, quando não 

há essa figura, quando existe professor presencial, em permanência… (S 35. 3) Portanto, 

temos muita inter-relação também com os orientadores enfermeiros e que felizmente 

alguns se vão repetindo também. (S 35. 4) Porque vamos praticamente sempre para os 

mesmos locais e há enfermeiros que se mantêm e que…e que é muito agradável se ver 

essa evolução em termos de relação com a Universidade e de aceitação da Universidade, 

reconhecimento da Universidade. (S 35. 5) Porque uma coisa muito curiosa e muito 

interessante no início e que é o tal desafio, que se integra no tal desafio é… mostrar aos 

outros o que é que somos e a responsabilidade, sobretudo no início, com que os alunos 

iam para estágio. (S 35. 6) Responsabilidade que eu lhes estava sempre a incutir (risos) e 

a pesar nos seus ombros. (S 35. 7) Antes de eles irem para estágio, eu dizia sempre: “As 

outras escolas têm 50 anos, têm 40 anos, as pessoas lá fora já conhecem, se o aluno 
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errar, o problema é do aluno. No vosso caso, se errarem, o problema pode ser da 

escola porque ainda não conhecem a escola”. (risos) (S 35. 8) Iam com um peso 

acrescido para estágio. (S 35. 9) Só os estudantes da Universidade Atlântica, não é 

conhecida, vocês vão… são os primeiros a construir a imagem. (S 35. 10) A vossa 

imagem… (é uma grande responsabilidade) e é assim, o crescer, o aceitar de forma 

positiva vai-se construindo devagarinho… (S 35. 11) Mas para ser negativo é logo dois 

ou três passos atrás. (S 35. 12) É muito mais fácil a pessoas avaliar negativamente do 

que avaliar positivamente, nós somos assim (risos). (S 35. 13) 

 

(S 36) 

Portanto, é aqui que começa, voltando outra vez um bocadinho atrás, a 

Licenciatura de raiz, começa aqui, neste projecto? Quando há essa mudança, em 

termos de memória colectiva, a Sra. professora, é aqui que arranca com a 

Licenciatura de raiz, não tanta essa experiência da escola?  

Não, não, não, porque a escola anterior é antiga. (S 36. 1) 

 

(S 37) 

Deixe-me perguntar, não transportou alguma coisa em termos de identidade que 

tinha? 

Tudo, trouxe tudo, não me divorciei de nada. (S 37. 1) 

 

(S 38) 

O que é tudo para si? 

 É tudo o que aprendi, a forma de estar com os alunos, o estar em aula, a postura, a 

aceitação do estudante, a compreensão do estudante, o estar com o estudante, a 

relação… a seriedade no ministrar uma aula, o acompanhar o estudante em estágio, toda 

a documentação que exige um estágio, os trabalhos, eu trouxe tudo. (S 38. 1) Claro que 

depois vai evoluindo no sentido da mudança, não é? (S 38. 2) 

 

 

 

(S 39) 

No sentido da mudança e com os seus pares que depois também dão contributos, 

como disse e bem, no início da entrevista. 
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Claro, claro…  

Se eu lhe perguntar, neste momento, para si, quem são as referências de 

Enfermagem no país? No ensino de Enfermagem?  

Que eu vou estando próxima, a professora Marta Lima Basto, não é? Porque eu estou na 

UI&DE também… foi uma forma de eu não estar sozinha enquanto fiz o trabalho de 

Doutoramento, não é? Porque ali há um encontro de doutorandos. Se quiser, também 

pode ir para lá. (Unidade de investigação?) Ah… Portanto, nós encontramo-nos... 

Portanto… partilhamos o nosso estado de alma (risos), isso é importante também 

porque há momentos em que estamos muito em baixo e portanto vamo-nos inter-

ajudando uns aos outros e vamos apresentando os nossos projectos, as nossas teses e 

…e portanto para apreciação dos outros, depois os outros nos ajudarem…mas uma 

apreciação renhida, séria…falta-te isto, isto e aquilo e aqueloutro e isto não devia estar 

assim, devia estar antes assado e portanto é um grupo de inter-ajuda…que nos ajuda 

imenso.  

Já tinha percebido que a enfermeira Marta era importante para si, que já me tinha 

dito… (risos)  

Pessoas importante na Enfermagem…A professora Margarida Vieira também…ah…foi 

ela que…é ela que está na coordenação do Doutoramento e eu admiro-a imenso, não é? 

A sua capacidade de trabalho…é uma pessoa extraordinariamente inteligente 

e…e…consegue com muita facilidade…e está no Ensino há muitos anos, está no Ensino 

há muitos anos…depois há umas mais recentes, mas portanto estas figuras… Antónia 

Botelho…quem é que nós temos mais?…Temos muita gente, não é? Estava a tentar ver 

aqueles nomes assim mais… (Interessa-me para si). Uma pessoa extraordinariamente 

inteligente, que foi minha colega no Mestrado e que fez o Doutoramento em Filosofia e 

que está na Ordem, Lucília Nunes…uma pessoa extraordinariamente inteligente, com 

uma clareza de ideias…portanto mais…quantas precisa? (risos)  

Não tem que quantificar, é as que achar, por mim… 

A nível de Direcção de Enfermagem……a Sra. Enfermeira Basílio era aquela…aquela 

pessoa que dirigia o Hospital, não dirigia só a Enfermagem, dirigia o Hospital. 

Ah…depois tínhamos…já numa outra perspectiva…numa perspectiva mais operacional 

e que era extraordinariamente vigilante, atenta a tudo o que se passava e rigorosa com 

tudo, não era só connosco, era também com os médicos, era a enfermeira Conde Pereira. 

Ah…sabia tudo e conseguia ver tudo… e que se estava perfusão em curso, que não 

estava adequada com aquela situação vinha ter com… vinha perguntar porque é que… 
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para zelar o cliente, não era uma questão de …e connosco…tudo ali, o máximo de rigor. 

São pessoas que nos marcam…marcou-me a primeira Directora, quando fui para 

Enfermagem, Guilhermina Espírito Santo, era a Directora da época e era de 

Especialidade de Saúde Pública e acho que por isso é que fui a para Especialidade de 

Saúde Pública e marcou-me muito. 

 

(S 40) 

E lembra-se do ano em que tirou a Especialidade? 

A Especialidade acabei em 1990. (S 40. 1) O curso em 1980, em 1980, a 

Licenciatura…ah…o curso geral…a Especialidade em 1990…o Mestrado em 1996…e 

depois o Doutoramento é que foi só agora porque eu queria ter começado o 

Doutoramento quando vim para aqui mas não consegui…não…não consegui conciliar. 

(S 40. 2) 

 

(S 41) 

Então porque é que veio para a Enfermagem e depois para o ensino? Em relação 

ao ensino, já sei que foi por convite, mas de facto o que é que despoletou a escolha? 

Eu queria ir para Educação Física e fui chumbada por extrasístolia ventriculares. (S 41. 

1) Mas aos 18 anos isso é irrelevante, depois fui avaliada e estava muito bem de saúde. 

(S 41. 2) Queria um curso relacionado com pessoas e fui… eu digo, na brincadeira, que 

eu fui para o curso de enfermagem através das páginas amarelas, mas fui mesmo. (S 41. 

3) Fui às páginas amarelas e vi um curso que dizia – Enfermagem de Saúde Mental e 

Psiquiátrica, e telefonei para lá, para a escola. (S 41. 3) Do outro lado atendeu-me um 

senhor muito simpático que disse: antes deste, tem que fazer o Curso Geral de 

Enfermagem, não sabia nada de enfermagem… (S 41. 4) Na altura, deu-me três números 

de telefone de escolas: a Artur Ravara, São Vicente de Paulo e Franciscanas e eu pensei 

que só houvessem três escolas (risos). (S 41. 5) 

Claro! Fui à Artur Ravara e não gostei. (S 41. 6)Achei que aquela casa ia cair, tive 

muito medo. (S 41. 7) E fiquei a gostar de são Vicente de Paulo e das Franciscanas. (S 

41. 8)Mas as Franciscanas era mais funcional para mim, porque tinha o metro à porta. (S 

41. 9) Era mais fácil, escolhi pela acessibilidade. (S 41. 10)Entre as duas foi pela 

acessibilidade. (S 41. 11) A outra foi porque, de facto, não gostei. (S 41. 12)Depois 

gostei imenso de Enfermagem, na altura tínhamos que fazer aqueles exames todos. (S 
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41. 13)Os psicotécnicos, a entrevista com o médico, com a enfermeira, com o psicólogo 

e por aí fora… (S 41. 14) 

 

(S 42) 

Fez o LV. 

Exactamente! O Livro Verde. (S 42. 1)Quando estive na entrevista com a enfermeira 

avisei que ia experimentar e que já tinha desmaiado por ver sangue (risos). (S 42. 2) Mas 

adorei! De tal maneira que queria fazer n especialidades antes de perceber que era 

melhor só uma. (S 42. 3)Saúde Materna, Saúde Pública, e creio que…(S 42. 4) 

 

(S 43) 

Começou a trabalhar no Hospital de Santa Cruz? 

Sim! (S 43. 1) 

 

(S 44) 

Só trabalhou em Santa Cruz? 

Não, porque lá não podíamos progredir na carreira, porque estávamos vinculados a um 

mapa e comecei a ver os colegas cá fora a concorrer, e nós lá dentro sem concorrer… (S 

44. 1) Então quando eu saí, saímos 7 da Unidade de Cuidados Intensivos. (S 44. 2) 

Caiu a unidade? 

Tiveram que fechar camas. (S 44. 3) Tiveram de fechar duas camas. (S 44. 4) Saio para o 

H São F Xavier que ia abrir na altura também, mas tinha que fazer o concurso na 

Maternidade Dr. Alfredo da Costa e ser requisitada para H São F Xavier. (S 44. 5) 

Portanto foi este o meu percurso. (S 44. 6) Depois de H São F Xavier para a Escola. (S 

44. 7) 

 

(S 45) 

Para a Escola vai por convite ou já pensava… 

Não, vou por convite. (S 45. 1) Sempre gostei. Sempre gostei! Sempre gostei de ter 

alunos comigo. (S 45. 2) (R 45. 1) O ter alunos comigo já me dava imenso prazer.(A 45. 

1) 

Daí ao longo da entrevista reforçar sempre o prazer de ser professor! O prazer da 

docência. 

 


