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Helena Raquel Olhicas Frade de Jesus, enfermeira a exercer funções no serviço de 

Cirurgia Cardiotorácica, com o nº mecanográfico 12898, e a frequentar o segundo 

ano do Curso de Mestrado em Ciências de Educação, área de especialização em 

Pedagogia do Ensino Superior – Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação 

– Universidade de Lisboa, no âmbito do qual pretende realizar um trabalho de 

investigação que permita conhecer as representações que os enfermeiros orientadores 

têm acerca das competências que mobilizam e desempenham no âmbito da 

supervisão de alunos de enfermagem em Ensino Clínico, vem solicitar a V. Ex.ª que 

se digne a autorizar a realização do referido trabalho na vossa Instituição, bem como 

a aplicação do instrumento de recolha de dados que se encontra ainda em construção 

– entrevista semi-estruturada aos enfermeiros orientadores. 

De referir, que será enviado guião da entrevista aquando a sua completa 

reformulação. 

Solicita também a V. Ex.ª que se digne autorizar a utilização do nome da Instituição 

na sua dissertação de mestrado.  

 

Ciente de que será dispensada a atenção e a colaboração necessária, agradeço 

antecipadamente. 

 

Pede deferimento 

Lisboa, 20 de Outubro de 2004 

------------------------------------------ 

(Helena Raquel Olhicas) 

 

 

Ex.ª Sr.ª Enfermeira Directora do 
Hospital de Santa Maria 
Sr.ª Enfermeira Ana Paula 
Fernandes 



 
 

 
 

 
 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AANNEEXXOO  IIII    
FICHA BIOGRÁFICA DOS 

ENFERMEIROS 

ORIENTADORES 



 
 

 
 

 
 

 

7 

FICHA BIOGRÁFICA 

 

 

A. IDENTIFICAÇÃO 

1. Sexo _______________ 

2. Idade ___________ anos 

 

B. FORMAÇÃO 

1. Habilitações: 

1.1. Académicas ______________________________________________________ 

1.2. Profissionais ______________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

1.3. Cursos de formação que frequentou na área da Orientação/Supervisão de alunos 

em práticas clínicas ____________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

C. CARREIRA PROFISSIONAL 

1. Anos de serviço _______________ 

1.1. Enquanto orientador/a de alunos em práticas clínicas _______________ 

1.2. Número de alunos orientados _______________ 
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GUIÃO DA ENTREVISTA PARA OS ENFERMEIROS ORIENTADORE S 

DE PRÁTICAS CLÍNICAS – HOSPITAL DE SANTA MARIA 

 

 

TEMA : Estudo exploratório sobre as representações dos enfermeiros quanto às 

competências que constroem e mobilizam no âmbito das suas actividades de 

supervisão, em ensinos clínicos de enfermagem. 

 

OBJECTIVOS GERAIS:  

▪ Obter elementos que caracterizem as representações dos enfermeiros orientadores 

face às suas actividades de supervisão; 

 

▪ Recolher elementos que permitam conhecer as representações que os enfermeiros 

têm sobre a especificidade do seu saber enquanto orientadores de alunos de 

enfermagem. 

 

▪ Obter elementos que permitam conhecer as representações sobre as competências 

que julgam adquirir, desenvolver ou mobilizar enquanto orientadores de alunos. 
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BLOCOS 
TEMÁTICOS 

OBJECTIVOS 
ESPECÍFICOS 

QUESTÕES TÓPICOS 

A. Legitimação da 

entrevista 

* Legitimar a entrevista 
 
* Motivar o entrevistado 
 
* Agradecer o contributo do 
entrevistado 

 
 

* Solicitar a 
colaboração do 
orientador, uma vez que 
é fundamental para a 
concretização de todo o 
projecto. 
 
* Assegurar o carácter 
confidencial das 
informações prestadas 
 

B. Concepções sobre 

a função de 

orientador de alunos 

de enfermagem 

 

* Recolher representações 
sobre as suas funções e 
finalidades enquanto 
enfermeiro orientador. 
 
* Obter elementos que 
permitam conhecer a 
importância que os 
orientadores atribuem à 
supervisão pedagógica. 
 
 
 

* O que é para si ser 
orientador de alunos 
de enfermagem? 
 
 
 
* O que espera das 
suas actividades? 
 

* Vantagens/ 
desvantagens da 
existência do 
enfermeiro orientador 
para os alunos. 
 
 

C. Actividades 

desenvolvidas 

enquanto orientador 

de alunos 

 

* Obter elementos que 
permitam caracterizar as 
representações que os 
enfermeiros orientadores 
têm quanto às actividades 
que desenvolvem enquanto 
orientadores. 

* O que faz como 
orientador? 
 
* Como considera que 
um orientador de 
práticas clínicas 
deveria ser?  

 
* Tendo em conta a 
sua experiência na 
orientação de alunos, 
que características 
considera como 
fundamentais num 
orientador? 
 
* O que pensa que é 
mais importante para 
se ser um bom 
orientador de alunos? 
 
 

* Se tivesse de 
descrever a alguém que 
não é da sua área, como 
descreveria um 
orientador de alunos? 
 
 
 
 
* Que conhecimentos? 
 
* Que atitudes? 
 
* Que competências? 
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BLOCOS 
TEMÁTICOS 

OBJECTIVOS 
ESPECÍFICOS 

QUESTÕES TÓPICOS 

D. Origem e 

construção de 

competências e de 

saberes profissionais 

* Recolher opiniões 
sobre as representações 
que têm acerca das 
competências que 
desenvolvem enquanto 
orientadores de alunos 
 
 
* Identificar 
representações sobre a 
origem e construção das 
suas competências e dos 
seus saberes 
profissionais 
 

* Como aprendeu a 
ser orientador de 
alunos? 
 

 

* Como chegou até 
aqui? 
 
* Como cresceu na 
função? 
(como aprendeu 
mais?) 
* Com quem? 
* Onde?  
* Quando? 

* Factores condicionantes ou 
predisponentes para a função 
 
* Que peso atribuiu aos 
modelos que viu?  
 
 
 
* Que fontes de 
conhecimento utiliza? 
* Contributos: 
 
- dos contextos de 

trabalho; 
 
- das características dos 

enfermeiros de 
referência – modelos; 

 
- das suas relações com 

os outros profissionais; 
 
- das suas relações com 

os alunos; 
 
- de formação específica 

sobre a temática da 
orientação de alunos. 

 
* Características pessoais 
 
* Perfil profissional 
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NOTA INTRODUTÓRIA: A entrevista1 teve lugar numa das salas de atendimento 

dos utentes no serviço do entrevistado, pelas duas horas, e durante o seu período de 

actividade laboral. Após esclarecermos e legitimarmos o entrevistado, passámos à 

formulação das seguintes questões. 

 

P – Para uma melhor contextualização, eu começava por lhe perguntar há 

quanto tempo está na profissão de enfermagem? 

R – Ora bem, vamos lá a ver... Eu sou enfermeiro há aproximadamente dez anos. 

Sempre tive o interesse por áreas relacionadas com a saúde. Na altura das 

candidaturas ao ensino superior, candidatei-me a medicina e a psicologia, mas 

depois não consegui entrar. Já na enfermagem, tentei por cinco anos consecutivos a 

medicina, para as tais vagas de acesso especial, mas também sem nunca ter 

conseguido... e cá fui ficando... não é que não goste, mas acho que fazemos muito e 

somos muito mal reconhecidos. Agora estou em paralelo a fazer uma licenciatura em 

gestão, o que me dá muito gozo...mas acho que já estou a divagar um pouco, não é? 

P – Claro que não, de maneira nenhuma. Nesses dez anos sempre orientou 

alunos de enfermagem? 

R – No início da minha vida profissional, tive um choque muito grande, quer com o 

próprio serviço, um serviço com poucas condições, quer com os próprios colegas, 

que acho que não tinham muita preparação para orientarem os recém formados. 

Logo aí pensei que se algum dia estivesse a integrar alguém ou a orientar, não iria 

cometer tamanhos erros, como aos que assisti no meu processo de integração. É 

claro que nessa altura, eu ainda estava muito verde, não tinha sequer confiança com 

a chefe para lhe verbalizar alguns dos meus constrangimentos, e por isso quase que 

me mantinha no meu canto. Mas depois comecei a integrar-me melhor na equipa, a 

ser ouvido, a ter uma voz mais activa, mais participativa. E ao fim de seis meses de 

integração no serviço, já estava a integrar outro elemento recém-formado. Ao fim de 

um ano já estava a orientar um aluno de enfermagem. Portanto há cerca de nove 

anos que oriento alunos, algo que me dá muito prazer. 

                                                 
1 Entrevista realizada a 22 de Dezembro de 2004. 
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P – E o que é para si orientar esses alunos? No fundo o que representa isso para 

si? 

R – Antes de mais é sempre um reinvestimento formativo, na minha formação 

contínua. É um aceitar ser eventualmente criticado ou corrigido, é crescer, é um 

estar sempre à prova, é um estar sempre em observação. É desafiador, eu gosto 

muito de desafios, porque aprendo sempre com eles, com as dúvidas, com os erros. 

O erro é muito importante, mas mais importante é ter a capacidade de o reconhecer 

e de fazer algo para o mudar, mas nunca perder a noção de que se aprende muito 

com isso, de que nos tornamos pessoas mais ricas, com um pouquinho de 

conhecimento a mais, o que nunca ocupa espaço. Orientar é caminhar ao lado do 

aluno, é demonstrar sempre disponibilidade, é construir uma relação em que se fala 

a mesma língua, sem vaidades, sem presunções... Mas ao mesmo tempo com muita 

exigência, muito rigor de aprendizagem, muito rigor técnico, teórico, prático e 

comunicacional. Para mim é sempre uma continuação do meu crescimento, tanto 

pessoal como profissional. Eu tenho sempre aprendido com todos os alunos que já 

me passaram pelas mãos. Não me recordo de um único que não me tenha ensinado 

alguma coisa. No fundo eu quando estou a orientar sei que estou a semear um 

bocado de mim naquele aluno, e é muito gratificante ver que isso acontece mesmo no 

final, e eles próprios o verbalizam e sei que não é da boca para fora, é sentido. Sabe 

que mais? De uma maneira geral, quando acaba o estágio, ou o ensino clínico, como 

lhe queiram chamar, eu sei que se estivesse numa cama de hospital a ser cuidado 

por um dos meus alunos, estaria muito bem. Só houve um aluno que me deixava 

algumas dúvidas, vinha de uma escola privada, filho de médicos, por acaso, e esse 

tinha muitas lacunas pedagógicas, de comunicação, tinha aversão a algumas 

técnicas de enfermagem, nomeadamente à realização de enemas, à remoção de 

fecalomas, à aspiração de secreções, enfim... Aí tive de ter uma grande conversa 

com a docente da escola e dizer-lhe o que se estava a passar, é claro que a minha 

nota não lhe foi nada benéfica. Contudo não deixei de aprender com ele, de facto 

não adianta estarmos a remar contra a maré, se calhar o miúdo gostava de outras 

coisas. Bem esta foi a única situação que me causou alguma ansiedade, porque não 

consegui modificar o que considerava pouco trabalhado nele.  
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P – Acha então que as orientações que tem feito são sempre contributos 

importantes? 

R – Pois, nessa perspectiva, eu saio sempre uma pessoa diferente... Nos finais das 

orientações acho que o contributo é para ambos, tanto para mim, para o aluno e 

para a própria escola, para o serviço em geral é que às vezes não é muito bom, 

porque os gastos com os materiais são muito maiores. Mas nós não nos podemos 

preocupar com isso, não é? Acho que isso nos deve transcender, a nossa função ali é 

ensinar e acompanhar da melhor maneira. Ora em termos de contributo para o 

aluno, acho que o estágio é importantíssimo, representa uma entrada no mundo 

profissional, onde vão contactar com as reais situações dos doentes, dos serviços, 

das equipas e do próprio sistema nacional de saúde. Acho que é muito importante 

acompanharem o enfermeiro orientador na sua prática, quer seja no turno da 

manhã, da tarde ou da noite. Eu acho que as pessoas consideram as manhãs de 

trabalho como mais formativas, mas penso que é precisamente o contrário, as 

manhãs apelam muito à rapidez de execução, à quantidade de trabalho, de 

procedimentos, o que eu acho que é importante, mas numa segunda fase do estágio. 

Penso que o próprio enfermeiro orientador podia ser mais interventivo na 

planificação do próprio estágio 

P – Pelo que me está a dizer, considera vantajoso a existência desse 

acompanhamento feito pelo enfermeiro orientador. Acha que poderia ser de 

outra maneira? No fundo que essa função poderia ser dispensável? 

R – De maneira nenhuma. Para mim a presença do enfermeiro orientador é como 

que uma peça fundamental no cenário da aprendizagem e desenvolvimento daquele 

aluno. Claro que não poderia ser de outra forma. E no final os próprios alunos 

verbalizam isso. Não é que desvalorizem a função dos docentes, mas acham que eles 

estão demasiado presos às teorias escolares, que muitos deles não conhecem a 

prática hospitalar, ou porque foram directamente para o ensino, o que considero 

muito grave, ou já há muito tempo que não se actualizam no terreno. Para mim, 

acho que seria importante para os docentes que fizessem uma reciclagem de 

prestação de cuidados na vida hospitalar. É claro que para eles isso significaria 

descerem do pedestal pedagógico que erradamente colocam à sua volta. 
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Sinceramente, já que tenho esta oportunidade, e uma vez que isto é anónimo, 

aproveito para salientar que algumas das teorias que veiculam por aí nalgumas 

mentes dos docentes das escolas com quem tenho contactado, são completamente 

esclerosadas, como costumo dizer, mentes com muitas teias de aranha, e isso é 

prejudicial para o aluno. Estou concretamente a referir-me a algumas escolas 

privadas, e agora existem tantas, tantos professores sem qualquer preparação 

pedagógica, vão para o ensino porque são amigos destes e daqueles, mas no fundo 

não têm competências, e depois quem sofre é o aluno. Eu vejo isso nas reuniões 

intercalares, e na reuniões de avaliação, onde se vê que algumas docentes não 

sabem justificar determinadas coisas que dizem, enfim... Mas eu não estou aqui para 

discursar sobre a preparação de A ou de B, e admito que também não sou isento de 

críticas, não vá a colega pensar «olha-me para este aqui quase a auto-elogiar-se»... 

P – Pois, mas estou a ver que essas questões o preocupam bastante. E em relação 

à preparação para se ser orientador de alunos? Acha que qualquer um poderia 

desempenhar essa função? 

R – Vamos lá a ver, eu estou a criticar os docentes com conhecimento de causa, pelo 

contacto que tenho com eles, mas também critico aqui alguns parceiros, que 

orientam alunos só para dizer que o fazem, ou porque precisam de créditos para o 

complemento, e a colega deve saber que é assim ou não é? Eu acho que nem todos 

os enfermeiros deveriam ou poderiam ser orientadores. Nós estamos a formar e a 

orientar gente para cuidar de gente, não é para tratar de materiais, e logo aí terá de 

haver uma selecção muito criteriosa. Primeiro o enfermeiro seleccionado deve ser 

um excelente cuidador e não tratador... Se nós cuidarmos dos utentes com rigor isso 

repercutir-se-á na nossa relação com os alunos, no fundo nós estamos a orientar, a 

cuidar e a proteger aquele aluno. Nós temos de estabelecer uma relação de 

confiança, de amizade, de respeito mútuo com o nosso aluno. Por vezes os colegas 

consideram que eu sou demasiado protector, que tenho um ar muito paternalista... 

Por acaso sou pai, mas já era assim antes da paternidade, de qualquer maneira 

saliento que isso me tornou mais maduro.  

É muito importante vermos o aluno como alguém que está em fase de crescimento de 

aprendizagem, porque alguns colegas, consideram os alunos já como profissionais, e 
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são logo muito exigentes e isso pode fazer com que os estágios corram mal. Portanto 

acho que os enfermeiros que estão a orientar devem ter isso em conta. Depois devem 

saber planificar muito bem as coisas, e estratifica-las com diferentes graus de 

dificuldade, sempre a pensar no crescimento do aluno. Acho que o método é 

fundamental, se formos metódicos, conseguimos acompanhar a par e passo todos os 

objectivos a cumprir, e por falar em objectivos, acho que os enfermeiros 

orientadores devem saber delinear objectivos específicos àquela realidade, sem 

nunca perder o fio de condução da escola. A escola no início de cada estágio dá-nos 

umas linhas de condução gerais, mas essas terão de ser adaptadas à nossa prática. 

Claro que o orientador deve adaptar esses guias de orientação a cada aluno, o 

orientador deve ter essa capacidade de ajustar as coisas a cada aluno. Uma coisa 

que eu acho é que as escolas não nos dão muita informação sobre o percurso de 

cada aluno, mas aí temos de ser nós a procurar perto deles as suas necessidades, as 

suas áreas de maiores dificuldades ou problemas de formação. 

Outra coisa importante é validar com o aluno no final de cada dia, o que correu 

mal, o que correu bem, o que podia ter sido diferente. As reflexões com eles são 

importantes, e há alunos mais interrogativos que outros. 

P – E a propósito dessa questão da reflexividade, acha que é importante para si 

que os alunos o interroguem? 

R – Claro é fundamental. Quando não perguntam nada, que já aconteceu naquele 

caso que referi há pouco é muito grave. Pode significar duas coisas, ou a nossa 

mensagem não está a passar bem a ponto de não estimular o aluno ao 

questionamento, ou o aluno não tem de facto interesse algum em relação ao seu 

estágio. Essa reflexão, essas perguntas que surgem por parte deles fazem com que eu 

sinta que tenha à frente alguém que se preocupa com o aprender mais, porque eu 

costumo dizer que nós só temos dúvidas quando começamos a saber mais de alguma 

coisa. É claro que para mim essas interrogações são importantíssimas, porque me 

levam a descobrir as minhas próprias limitações, as minhas próprias necessidades, 

ou as minhas certezas, ou seja, no fundo, são importantes porque me ajudam a 

conhecer melhor e a analisar as minhas capacidades, quer seja no âmbito da técnica 

ou da prática. Para mim significa sempre uma auto-reflexão, uma introspecção, 
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porque além de ao fim de cada dia eu falar com os meus alunos, em casa faço 

sempre uma análise sobre o desempenho desta minha função. 

P – Já me está a falar das suas funções de orientação não é? 

R – Pois das minhas funções ou do que esperam que eu faça... (Pausa) 

P – Pode-me falar um pouco das actividades que faz no decurso do estágio dos 

alunos? 

Em primeiro lugar eu tento fazer uma planificação mental sobre tudo o que eu quero 

desenvolver com o aluno, tendo em conta o próprio plano das escolas. Depois passo 

ao papel e faço uma grelha de actividades que quero que ele desenvolva ali no 

serviço específico, desde a relação com os utentes, até à realização de técnicas que 

nos são muito específicas. O que também faço muitas vezes de uma forma 

inconsciente é proporcionar-lhe uma boa adaptação ao serviço, desde uma 

explicação do contexto físico até aos procedimentos e hábitos, e isso tem de ser feito 

com base num prévio acompanhamento que deve ser feito desde o primeiro momento 

do estágio até ao último. 

O que costumo também fazer é pedir aos alunos para eles próprios delinearem 

objectivos centrais, há medida que eles o fazem, vão verificando as suas dúvidas, os 

seus receios, e eu assim também consigo ver o que eles realmente precisam e querem 

atingir... Portanto tem de ser tudo muito bem planeado... 

Sabendo o que eles precisam ou o que eles querem desenvolver, aí encontramos em 

conjunto alguns recursos e estratégias para que eles consigam... 

Outra coisa que eu faço muito é estimular neles a reflexão, os questionamentos com 

as minhas próprias questões, com as próprias situações dos utentes, do serviço... E 

depois gosto muito que eles vão para casa reflectirem um pouquinho no que fizeram 

no dia de estágio, além de o fazerem comigo no final de cada dia, gosto que eles 

escrevam uma ou duas palavras no final, do tipo «diário de bordo», para depois 

reflectirmos os dois, no fundo é uma avaliação... (pausa) eles auto-avaliam-se ao 

longo do processo e eu vou fazendo avaliações pontuais, qualitativas, e no final aí 

juntamente com os professores das escolas, faremos uma avaliação sumativa. 

Por vezes os alunos vêm para estágio muito verdes, mal preparados teoricamente, 

mas eu penso que ao contactarem com o real da enfermagem, eles próprios se 



 
 

 
 

 
 

 

20 

sentem estimulados a pesquisarem e a prenderem realmente com o valor que a 

prática e as situações de aprendizagem têm para eles, eu estimulo muito isso neles, e 

assim reconhecem os contextos como algo muito rico, mas isso no início não é muito 

fácil... 

P – E no fundo, o que é que o colega espera das suas actividades, dessas suas 

funções? 

R – Em primeiro lugar eu estou a responder às necessidades formativas do próprio 

modelo de formação que reveste o curso de enfermagem. Depois eu estou a 

contribuir para o desenvolvimento de alguém, o que me deixa muito envolvido e com 

muito sentido de responsabilidade. Eu acho que a seriedade é fundamental, é no 

fundo assumir este compromisso como algo muito sério... Porque se nós assim o 

demonstrarmos, eu penso que isso vai passar para o aluno e aí temos bons 

resultados, teremos frutos também eles sérios, responsáveis, capazes de assumirem 

compromissos muito importantes, como seja o cuidar de um utente. Com as minhas 

actividades de orientação, de acompanhamento, de apoio, de planificação, de ajuda 

e de avaliação, no fundo espero que o aluno consolide todos esses princípios e os 

converta em atitudes correctas e dignas da enfermagem. 

P – Aproveito agora para pegar nas suas palavras, para lhe perguntar se é 

através da demonstração dessas atitudes que sabe que a sua função de 

orientação é eficaz? 

R – Eu sei que estou a fazer um bom trabalho de orientação quando olho para o 

aluno e vejo a sua evolução, que às vezes é a olhos vistos. Às vezes eles vêm para 

estágio muito verdes, muito agarrados às teorias escolarizadas, muito inseguros, e 

depois ao fim de algum tempo, eles já demonstram essa autonomia, essa boa relação 

com os utentes... Eu fico muito contente quando isso me acontece, é muito 

gratificante quando conseguimos ver neles algo que consideramos como muito 

fundamental para a profissão, porque assim como eu vejo, vêem os colegas e 

principalmente os utentes. Isso é sem dúvida muito gratificante, eu fico sempre com 

a sensação de que fiz um bom trabalho, e sei que todos os meus alunos me recordam, 

recebo sempre mensagens, por vezes vêm cá visitar-me, enfim... Tive dois que hoje 

são meus colegas de trabalho, acabaram o curso e vieram para cá trabalhar e um 
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dos motivos, eu sei que foi a minha orientação e o respeito que desde logo 

demonstrei ter, a relação colaborativa que estabeleci com eles. 

P – Acha então que o sucesso dos estágios tem a ver com essas características de 

que tem falado até agora? 

R – Pois eu acho que as características de cada um se tornam fundamentais para o 

processo todo. Não só características profissionais, como também pessoais. Eu acho 

que de facto, e volto a dizer que alguns estágios não correm bem, não só por motivos 

ou factores relacionados com os alunos, mas também com o próprio orientador.  

P – E será que me pode falar um pouco dessas características? 

R – Ora eu acho que quem orienta deve ser uma pessoa muito calma, ter ideias 

muito precisas sobre o ser enfermeiro, mas não basta ser-se bom enfermeiro para se 

ser bom orientador. É preciso saber ensinar e gostar de ensinar acima de tudo. 

Outra coisa, é preciso transmitir ao aluno essa vontade de ensinar, essa energia, 

esse optimismo, porque se nós tivermos esta postura perante os alunos eles sentem 

que não estão a ser fardos para nós, com alguns já me verbalizaram que se sentiram 

noutros estágios. Portanto, temos também de ser credíveis e de demonstrarmos uma 

vontade muito grande de abraçarmos esse desafio que é orientar o aluno. Eu penso 

que assim as coisas têm tudo para correr bem. 

P – Nesse sentido o que pensa então que é mais importante para se ser um bom 

orientador? 

R – O que eu acho que é preponderante, aliás, que se torna preponderante para o 

sucesso de um estágio, de uma relação de ensino, é de facto o estar nas situações de 

bom grado, isto é gostarmos muito de fazer o que estamos a fazer, e acima de tudo 

demonstrarmos isso, que estamos a gostar disso, dessa relação, dessa aprendizagem. 

Outra coisa importante ou característica é termos a noção de que não sabemos tudo, 

mas de qualquer forma não podemos passar o estágio a referir isso, não é? Temos 

de ser subtis. Temos de lhes dar algum feedback ao fim de cada dia de estágio, 

porque para o aluno isso torna-se muito importante, ajuda-o a reformular eventuais 

comportamentos, atitudes. 

O que eu também acho que os orientadores deveriam possuir, era uma grande 

capacidade de planeamento estratégico, acho que ao planificarem se preocupam 
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com o processo em si e ao pensarem em estratégia pensam no produto de todo o 

estágio que no fundo são os resultados e as aprendizagens dos alunos. Aliada a estas 

duas componentes terá de estar sem dúvida uma razoável capacidade de gestão de 

emoções, de recursos e das suas próprias atitudes. Pois... O orientador deverá ser 

uma pessoa muito estável emocionalmente, deve conseguir gerir o stress profissional 

de que muitas vezes é alvo, e não deixar que algumas frustrações laborais passem 

para o aluno, porque ele não tem culpa de as coisas não estarem a correr bem. Sei 

de alguns casos em que os orientadores se descontrolam e gritam imenso com os 

alunos, portanto isso revela uma grande imaturidade por parte deles. 

Ora, continuando... Eu penso que qualquer pessoa que está a orientar deve ter uma 

boa atitude em relação a tudo. Deve saber as coisas específicas da enfermagem, ter 

um manancial considerável de conhecimentos teóricos, bem fundamentados e ao 

mesmo tempo saber ser essa enfermagem, e o mesmo se passa com a orientação, é 

importante saber acompanhar e orientar o aluno na teoria, mas acima de tudo, na 

prática. 

Depois há a parte da comunicação que é fundamental, também. Uma pessoa pode 

saber muito, mas se não for uma boa comunicadora, a mensagem não passa... 

(pausa) 

P – Voltando ainda a insistir na questão das características, gostava que me 

dissesse o que para si distingue um bom de um mau orientador? 

R – Ora bem, para mim o que os distingue é basicamente a diferença com que cada 

um se entrega ao trabalho da orientação. No caso do bom orientador, acho que este 

assume um compromisso com seriedade, com interesse, com sabedoria e dedicação, 

no caso do mau orientador, acho que há uma ausência de tudo isso, há uma 

desmotivação constante que influencia todo o processo de estágio. Acho que os maus 

orientadores são-no quando se preocupam apenas com o facto de virem a usufruir 

com isso, com o facto de terem um papel para o currículo, outras vezes é para terem 

mero reconhecimento pelos seus colegas. 

P – De uma maneira geral os orientadores foram seleccionados com essas 

características de que tanto já me falou? 
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R – O que se passa muitas vezes na enfermagem é que as funções muitas vezes não 

são desempenhadas por quem é competente, mas sim por quem precisa de fazer isto 

ou aquilo para ter este ou aquele crédito... Enfim. Mas no caso dos alunos eu até 

nem acho que seja muito isso, normalmente a chefe tem uma prévia conversa 

connosco, para averiguar se o enfermeiro quer ou não quer orientar, se realmente 

está ou não motivado. Mas reconheço que alguns elementos foram seleccionados 

pelo facto de precisarem mesmo de um certificado que os ajudassem na candidatura 

para o complemento e aí a chefe por vezes deixa de escolher de acordo com as reais 

competências, passando a escolher de acordo com a necessidade dos seus 

enfermeiros. Sem ser este caso específico, normalmente a chefe tem em atenção o 

tempo na carreira, portanto... os anos de experiência profissional, a experiência 

enquanto integradores de colegas recém-formados e também algumas 

características pessoais, que não sejam pessoas conflituosas, que se relacionem bem 

com a equipa multidisciplinar, entre outros factores.... (Pausa) 

P – No fundo como é que aprendeu a ser orientador de alunos de enfermagem? 

Como chegou até aqui? 

R – Ora bem, como é que cheguei até aqui? Como é que aprendi a ser orientador de 

alunos? Eu acho que não se aprende de um dia para o outro ou de um ano para o 

outro, vamos aprendendo ao longo do tempo, vamo-nos fazendo nas coisas, nas 

experiências, nas partilhas, nos momentos, enfim... Eu estou a aprender ainda hoje 

com as experiências que vou tendo, com os diferentes alunos que vou orientando. Eu 

acho que muito do que eu transfiro para os alunos o venho buscar à experiência da 

minha prática, do meu contexto de trabalho, das relações que estabeleço com o 

pessoal, das estratégias que mobilizo, da gestão de recursos que diariamente faço... 

Enfim, é de tudo um pouco que faço na prática. Mas como cheguei até aqui? 

Primeiro foi pela motivação que sempre senti em orientar. A minha motivação foi-se 

alimentando ao longo dos anos, porque para mim orientar alunos significava sempre 

a possibilidade de eu aprender algo de novo, de me auto-formar, de me aprofundar, 

porque como já referi é sempre um aperfeiçoamento... Depois foi pelo gosto, pelo 

desafio, pelo envolvimento... E depois parece que fica o bichinho da formação, da 

orientação, do querer evoluir e ajudar a evoluir... Depois os convites foram 
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surgindo! Eu sei que segundo os meus colegas eu não deveria estar a orientar 

alunos, segundo eles como eu já tenho o complemento, a chefe deveria dar a 

oportunidade a outras pessoas, mas neste caso acho que ela sabe o que faz quando 

me pede para orientar alunos, mas aproveito para dizer que neste próximo ano já 

não quero orientar mais nenhum aluno, estou a acabar esta orientação e estou muito 

cansado, foram três quase seguidos, com pouco intervalo, e eu estou mesmo 

cansado. 

Outra coisa que eu acho que me fez abraçar essa questão da orientação foi o facto 

de eu questionar muito as coisas e de ter tido uma educação em casa baseada nesses 

princípios da reflexividade de saber os porquês de tudo, de construir ideias à volta 

das coisas... Tudo isso, as minhas vivências na juventude, na altura do curso de 

enfermagem. Tudo isso foi importante para aquilo que eu hoje deixo transparecer 

para os alunos, é sempre um pouquinho de mim que deixo passar, depois junto toda 

a especificidade da enfermagem e do saber ser enfermeiro. Uma coisa que eu 

também quero salientar foram os modelos que tive na minha experiência enquanto 

aluno. Tive bons e maus exemplos, dos bons exemplos retiro o que considero melhor, 

dos maus, risco tudo. Lembro-me que o meu estágio de integração à vida 

profissional foi feito no hospital dos Capuchos com uma enfermeira que mais 

parecia a antítese do que haveria de ser a enfermagem, andava sempre a correr, a 

quantidade era mais importante que a qualidade, quase não falava com os utentes, 

às vezes esquecia que eu estava em aprendizagem, apenas me dizia como se fazia as 

coisas, por vezes sentia que não sabia explicá-las. Apesar de tudo adaptei-me bem à 

situação, porque também já tinha alguma experiência dos outros estágios, no final 

tive uma boa nota, mas esse estágio não representou muito para mim, e saí de lá 

com a convicção de que nunca iria ter algumas atitudes como as que vi por parte da 

minha orientadora. 

Outra coisa que eu acho que foi importante foi o facto de eu sentir necessidade de 

procurar alguma formação no campo da orientação ou da pedagogia. Fiz o curso de 

formação de formadores aqui no hospital, e depois como oriento alguns alunos da 

Escola de São Vicente de Paulo, fui convidado a assistir a uma formação mesmo 

específica sobre a orientação de alunos em estágios, e isso clarificou-me algumas 
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ideias, principalmente na área da avaliação, porque às vezes é muito difícil avaliar, 

há muitas componentes que não estão bem discriminadas nos objectivos de estágio.  

P – Está a falar-me da formação que teve para desempenhar as suas funções de 

orientador, aconselharia essa formação específica aos enfermeiros que 

pretendem vir a desempenhar essas funções? 

R – Eu acho que as formações nunca ocupam espaço, muito pelo contrário acho que 

preenchem os nossos vazios, mas por outro lado as pessoas têm de estar receptivas e 

querer aprender, porque é como disse, se não quisermos, não mudamos os 

comportamentos ou as atitudes. Eu pelo que vejo, sei que os colegas têm tido 

algumas dificuldades... Até pode falar com eles, se quiser perceber isso... Mas eu 

continuo a dizer que a formação podia ser uma boa solução, mas desde que 

acompanhada de reflexões constantes. 

P – Normalmente como é que fala da sua função enquanto orientador de 

alunos? 

R – Ora eu quando penso na orientação de alunos, não me consigo distanciar da 

prática directa da enfermagem, da prestação de cuidados directos ao utente, nesse 

sentido eu quando falo do meu papel de orientador de alunos reporto-me sempre à 

orientação de alguém que está numa profissão como a enfermagem. Acho que é uma 

função importantíssima e que devia ser valorizada como tal, porque muitas vezes o 

nosso trabalho não ganha nenhuma visibilidade, a escola diz-nos alguma coisa, 

agradece-nos no final do estágio e mais nada. Outra coisa é o facto de não termos 

contemplado na nossa carreira as funções ou as competências que os enfermeiros 

orientadores devem desenvolver com os alunos, o que faz com que as pessoas andem 

um pouco perdidas, porque se assim fosse, acho que todos poderiam falar de uma 

maneira mais consistente sobre a orientação de alunos. Sinceramente acho que é um 

papel que como ainda não está bem definido, ainda não é valorizado como tal... Mas 

quando estou a orientar costumo dizer que estou a ensinar, a ajudar a construir e 

muitas vezes a desconstruir o que também é importante... Estou no fundo a projectar 

nos alunos o que acho que é melhor para eles e para a enfermagem... e penso que é 

basicamente isso. 
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P – Se tivesse de dizer qual a sua profissão o que diria? 

É claro que dizia que sou enfermeiro, que presto cuidados directos ao utente e que 

por vezes tenho também as funções de gestão e de integração de recém formados, o 

que está contemplado na carreira e tenho também em casos pontuais a 

responsabilidade de orientar e acompanhar alguns alunos de enfermagem. Nesses 

casos pontuais estou a contribuir para a formação inicial de alguém, com os 

princípios e os valores que considero mais correctos. 

P – Qual o lugar ou a importância que essa função tem na sua actividade 

profissional? 

R – Para mim e neste momento da minha vida profissional, e devido há quantidade 

de orientações que fiz, a função de orientação de alunos começa a ter uma 

importância tão grande quanto a da prestação de cuidados directos ao utente. Nas 

alturas dos estágios e quando tenho alunos eu dou comigo a centrar-me muito nessa 

orientação, a investir muito na aprendizagem dos alunos. Sei que às vezes pareço 

demasiado preocupado, principalmente quando as coisas parecem não estar a 

correr a um ritmo óptimo, mas nem todos têm os mesmos ritmos de aprendizagem... 

Eu acho que este processo de orientação está cada vez mais a solidificar-se, a 

ganhar uma estrutura mais sólida, acho que os enfermeiros estão a viver o processo 

com mais dedicação, acho que essa questão da formação tem ajudado muito. 

P – Acha que o facto de ter estado todos estes anos na orientação de alunos 

contribuiu para o seu profissionalismo? 

R – Sem dúvida que sim. Nós vamo-nos construindo na profissão conforme os nossos 

estímulos externos ou internos, as relações que vamos estabelecendo com o contexto. 

Se eu não tivesse tido a oportunidade de orientar alunos, certamente que seria uma 

pessoa diferente, menos rica, menos vivida, com menos experiência nesse campo. É 

o mesmo que digo sempre em relação à paternidade, se ainda não fosse pai seria 

completamente diferente. Acho que essa oportunidade que temos de estar a orientar 

faz-nos corrigir eventuais posturas, alguns erros... acho que é uma oportunidade 

excelente essa que temos de nos aperfeiçoar, mas não pode ser só uma coisa de 

ocasião, só de momento, tem de ser uma coisa autêntica, uma coisa verdadeira e a 

nossa postura tem de ser a mesma com ou sem alunos. Eu hoje passados alguns anos 
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posso dizer que aprendi com todos eles e de facto que sem eles eu provavelmente não 

estava sensibilizado para certas coisas... e acho que é tudo... 

P – Tem mais alguma coisa a referir ou a sugerir no âmbito da temática da 

orientação de alunos? 

R – Penso que o essencial foi dito. Eu penso que a sua iniciativa já demonstra um 

pouco a sua preocupação de ver essa função de orientação com mais visibilidade, 

com mais notoriedade, penso que assim deixamos de ser apenas mais uns 

enfermeiros que acolheram os alunos, e passamos a ser os enfermeiros orientadores 

com funções que nos são muito próprias... Num campo muito específico, que começa 

a ter limites bem definidos. 

Outra coisa que já não sei se fui dizendo ao longo da nossa conversa, é a o facto de 

aprendermos muito com os nossos doentes, com as histórias deles, com cada um, 

com a individualidade de cada um. O confronto com os problemas deles faz-me 

crescer não só profissionalmente, mas também pessoalmente, porque muitas das 

vezes dou comigo a pensar nos primeiros doentes que tive... Dou comigo a falar com 

os alunos sobre esses primeiros doentes que tive e que me marcaram... Se não tivesse 

contactado com eles, eu provavelmente não seria assim como sou hoje. Eu acho que 

não devemos esquecer todos os doentes que nos ensinaram algo, e eu acho que se 

estivermos despertos para isso, aprendemos com eles todos, é sempre um a hipótese 

de evoluirmos, de desenvolvermos algo com dedicação e não por mera rotina. Se 

estivermos na enfermagem com esta filosofia, acho que temos outra visibilidade... O 

mesmo se passa com os alunos, temos de estar ali com muita motivação e com 

prazer... E depois nós só temos a ganhar com isso, penso que é sempre uma 

actualização da prática, da enfermagem, dos nossos conhecimentos, porque vão 

surgindo coisas novas que às vezes são os alunos que nos dizem, e aí se nós 

investigarmos em casa, ou com eles ou no serviço através da net, penso que 

conseguiremos dar resposta... Enfim é muito bom para todas as partes. 

P – Resta-me então, agradecer-lhe a sua disponibilidade e atenção. Muito 

obrigada por tudo. 
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NOTA INTRODUTÓRIA: A entrevista2 teve lugar numa sala destinada às reuniões 

do serviço do entrevistado, pelas onze horas, e durante o seu período de actividade 

laboral. Após esclarecermos e legitimarmos a entrevistada, passámos à formulação 

das seguintes questões. 

 

P – Eu começava por lhe perguntar há quanto tempo é enfermeiro? 

R – Sou profissional há seis anos, vai fazer seis anos em Setembro, deste ano. Tive 

inicialmente um ano num serviço de cirurgia em Coimbra, que foi onde tirei o curso, 

mas fiz lá um ano de trabalho, e aqui estou praticamente há cinco. 

P – E há quanto tempo orienta alunos? 

R – Há cerca de quatro anos. 

P – Portanto, começou ao fim do primeiro ano de trabalho. Porque é que acha 

que foi seleccionado tão precocemente? 

R – Não sei se foi um bocadinho por falta de orientadores, não sei, é assim, é capaz 

de o perfil ter um bocadinho de influência, mas se calhar pela quantidade de alunos 

que passa por aqui, e é o que as chefes de equipa tentam fazer, é dar um aluno a 

todos os elementos da equipa, e depois dentro da própria equipa também escolhem 

de acordo com o perfil. Porque é que a chefe me seleccionou? Sinceramente não sei 

(risos). Por vezes sou um bocadinho autoritário, e é assim, se há uma coisa que eu 

não concordo e tenho a certeza de que não é assim, digo logo na altura que não 

concordo e vamos fazer o mais correcto possível. É assim, por outro lado, tenho 

bons conhecimentos teóricos a nível da enfermagem. Eu acho que a minha escola me 

preparou muito bem para a vida profissional, e depois porque sou um bocadinho 

minucioso comigo mesmo, quando não sei vou à procura para saber, se calhar um 

bocadinho por aí, se calhar porque a minha chefe sabe que tenho conhecimentos 

suficientes. E depois o perfil psicológico, ou de personalidade que também tem um 

bocadinho de influência, eu sou a pessoa que não tenho grandes problemas a lidar 

com qualquer tipo de pessoa, percebe? Normalmente consigo estabelecer relações 

empáticas com facilidade. 

 

                                                 
2 Entrevista realizada a 10 de Janeiro de 2005. 
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P – E o que é para si orientar esses alunos? 

R – Eu acho que acima de tudo é uma troca, uma partilha, e é troca de experiências 

de um aluno que tem conhecimentos... aliás, conhecimentos técnicos mais vivos, na 

memória, e entre nós, se calhar adaptámos um bocadinho os conhecimentos que 

aprendemos na escola com as necessidades do serviço, e eu acho que isso é uma 

grande vantagem, porque para já eles estão muito mais perto da informação recente, 

não é? Porque, isto na área da saúde, as coisas estão sempre a mudar 

constantemente, e eles têm ideias que para nós seriam certas se calhar há três ou 

quatro anos e agora deixaram de fazer sentido, por isso essa partilha, essa troca de 

informação é muito positiva, e depois é tentar ajudar o aluno, na adaptação entre as 

coisas que aprendeu e a prática, e para o desenvolvimento de capacidades mentais 

também, o fazer o raciocínio, obrigá-los a puxar um bocadinho pela cabeça, isto é 

uma expressão um bocado, mas... É tentar rebuscar as coisas que eles aprenderam 

na escola para a vida prática, para a prática de enfermagem. 

P – E normalmente o que costuma fazer no âmbito dessa orientação? 

R – Nós fazemos um... Normalmente o aluno estabelece objectivos, e consoante os 

objectivos que o aluno estabelece, vamos actuando de determinada forma. O que 

acontece aqui na urgência é o seguinte, eles vêm com uma ideia do que é um serviço 

de urgência, e também porque aprenderam um bocadinho na escola, das patologias 

que mais aparecem, dos locais onde eles depois gostariam mais de ficar. No início, 

eles estabelecem um projecto de estágio mais ou menos maleável, mais maleável, 

para depois se aperceberem quais são as necessidades que eles têm, e aquilo que 

eles gostariam mais de aprender, nós em conjunto avaliamos, e dizemos «se calhar 

esta área é mais interessante para o aluno, se calhar aquela não tanto...» Porque a 

urgência é muito grande e é muito sectorizada, esta urgência é muito sectorizada, 

são diversos sectores, e o que acontece é que há sectores realmente mais 

interessantes para a aprendizagem do aluno que outros, se calhar a parte do 

relatório é importante para o aluno perceber o tipo de encadeamento que se faz ao 

doente, ao familiar, o tipo de informações, mas o aquilo que o aluno mais quer é a 

parte do internamento, do serviço de observação, da reanimação, aquelas técnicas 

mais específicas e depois vamos acertando. Depois normalmente há sempre um 
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período, uma avaliação intermédia, não é uma avaliação, é fazer um ponto de 

situação, ver quais são as maiores dificuldades do aluno naquele momento, o que é 

que acha que quer, para melhor atingir os seus objectivos, se calhar para 

replanificar melhor um bocadinho. 

P – Imagine que o aluno tem realmente muitas dificuldades, o que faz para 

colmatá-las? 

R – Eu não me preocupo com a parte técnica no aluno, se ele tiver dificuldades na 

técnica não é muito preocupante, porque acho que ele vai ter muitos anos pela frente 

para conseguir ultrapassar essas dificuldades na técnica, sinceramente, não me 

preocupo. Eu ultimamente tenho-me debruçado muito mais na parte teórica, eu 

prefiro que os alunos saiam daqui com uma bagagem teórica muito maior que a 

prática, e é isso mesmo que eu tento fazer, obrigá-los a pensar nas coisas, não é 

escrever só por escrever, eu acho que na nossa profissão há muita intuição, e acho 

que numa profissão técnica e científica como é a nossa e com o grau de... Não é só 

agora com a licenciatura, eu acho que com o bacharelato era a mesma coisa, mas 

pronto, mas tendo em conta o curso superior que é, que é científico, eu acho que não 

pode haver intuição, e na enfermagem há muita intuição, as pessoas fazem, porque 

acham que podem fazer assim, não questionam o que é que será o correcto, o que é 

que aprenderam, e isso faço muita questão que eles levem daqui, e estimulo-os 

bastante com perguntas, e às vezes se calhar sou um bocadinho exigente demais, 

mas depois eu vejo muito bons resultados. 

P – E as perguntas que eventualmente eles lhe fazem, são importantes para si? 

R – Muito. Se não souber alguma coisa, sou humilde o suficiente para dizer que não 

sei, procuro saber, mas o que eu costumo fazer é, vamos os dois ver, hoje em dia 

temos as coisas muito facilitadas, é muito fácil obtermos a resposta, temos vários 

computadores com Internet. E então o que acontece é o seguinte, se calhar naquela 

altura não dá para irmos pesquisar, não há tempo para isso, mas se calhar cinco ou 

dez minutos depois vamos ver os dois em conjunto, se não conseguirmos, depois em 

casa tenho alguma bibliografia, o aluno provavelmente também e depois no dia a 

seguir confrontamo-nos com as coisas, eu acho que é muito eficaz. 

P – O que espera dessas suas actividades? 
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R – Espero despertá-lo para isso mesmo, para que não faça coisas por intuição, que 

é uma coisa que me incomoda um bocadinho, porque acho que não há necessidade 

disso, despertá-lo mesmo no fim do curso, mesmo no fim do estágio para a auto-

aprendizagem, percebe? Para ir à procura de coisas que não sabe e não ter medo 

que não sabe e ser humilde o suficiente para dizer «olhe não sei, mas vou ver o que 

é». Eu acho que é essencialmente isso, é despertá-lo para ele ter consciência para 

ele ter bons conhecimentos naquilo que faz, e ser bom naquilo que faz. Às vezes não 

se é bom, mas ser o melhor, eu acho que é importantíssimo. Se nós todos pensarmos 

que podemos ser os melhores naquilo que fazemos, acho que as coisas melhoram 

sempre mais na globalidade. E é despertar o aluno para isso, é despertar o aluno 

para os cuidados de enfermagem, para prestar bons cuidados de enfermagem, 

percebe? 

P – E costuma fazer um balanço dessas actividades no final do dia? 

R – Às vezes não. Sinceramente não, às vezes não faço, às vezes não tenho... Se 

calhar, disponibilidade nós temos sempre, a gente consegue sempre arranjar um 

bocadinho, mas não o faço todos os dias. É assim, posso fazer num dia que eu acho 

que alguma coisa tenha corrido menos bem, ou precisamente o contrário, que uma 

coisa tenha corrido muito bem, e despertar o aluno para isso «olhe acho que o seu 

desempenho foi mesmo muito bom, gostei de o ver, gostei daquela atitude, daquela 

prestação, daquela atitude...». Isso também é bom, o reforço positivo. Ou então, uma 

coisa que me tenha ficado, um incidente crítico negativo, e que tenha despertado 

alguma vontade para dizer, «vamos repensar isto».  

P – Já me disse a o longo do seu discurso que valoriza muito os conhecimentos 

teóricos, e a relação com eles? 

R – Claro, eu acho que a enfermagem é isso mesmo. É muito importante uma 

relação empática com o doente e com o familiar. Muitas vezes aqui na urgência, 

esquecemos completamente o familiar, e se nós pensarmos um dia que se nós 

tivermos alguém realmente doente num serviço de urgência em que ninguém nos diz 

nada, não há informações sobre «o seu doente está bem, está mal, está em exames, 

vamos ver o que é que se pode fazer». Eu acho que deve ser muito complicado para 

a pessoa que está de lá da porta. Eu enfatizo isso um bocadinho com os alunos, é a 
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relação empática com o doente, acho que é muito importante uma boa relação de 

ajuda com o doente, mas também com o familiar, e eu dou um bocadinho de 

importância a isso, eu não gosto de um aluno que seja muito bom na prática e muito 

bom teoricamente, mas que chegue ao pé do doente, e nem lhe explica o que vai 

fazer, o que é que se está a passar, percebe? E tentar perceber um bocadinho da 

pessoa que ali está, não é só cuidar daquilo que o doente tem em deficit, percebe? 

P – Imagine que tem todo o poder do mundo, como iria construir um 

enfermeiro orientador ideal? 

R – (risos)... (risos). Lá está, como características pessoais, ter capacidade de 

argumentação, estabelecer uma boa relação de empatia com o próprio aluno, ser 

muito bom teoricamente, ser muito bom na prática, porque também é importante, 

apesar de eu não dar muita importância ao facto de os alunos saberem executar a 

técnica correctamente, mas eu tenho de a saber correctamente para a estar a 

explicar. Se calhar esse seria o ideal. Ao nível de actividades, que fosse uma pessoa 

que reflectisse muito. 

P – Não sei se já teve algum caso em que a orientação não tivesse corrido muito 

bem... 

R – Sim, já aconteceu. 

P – E atribui o pouco sucesso desse estágio ao quê? 

R – É assim, já tive alunos que eu achei muito bons, e já tive outros, que foram 

menos, graças a Deus, mas já tive um ou outro aluno que tivesse sido menos bom, o 

que eu acho que falhou nessa altura, aliás o que eu acho que falha é a própria 

vontade do aluno que não está bem, isto é, não ter sido o curso que o aluno mais 

gostaria de ter tirado, uma escolha errada, e por isso não era muito participativo, 

não era muito solícito, ou seja tinha dúvidas mas não despertava as dúvidas, e isto 

interfere no processo todo. Eu acho que o aluno tem de ser muito participativo, ou 

seja tem de tomar muito a iniciativa, percebe? Porque se não toma iniciativa... Às 

vezes o próprio orientador também não se apercebe quais sãos os interesses e as 

falhas e as necessidades que o aluno tem, porque é assim, por muito esforço que o 

orientador faça em relação a algumas actividades da enfermagem é muito 

complicado nós estarmos a dizer «queres fazer? queres fazer isto? queres fazer 
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aquilo? Anda, vamos fazer esta técnica ou a outra, vamos agora falar com o doente, 

ou vamos...» Percebe? É um bocado complicado, principalmente neste serviço, às 

vezes o movimento é um bocadinho mais acelerado. Eu acho que o aluno tem de ser 

perspicaz para ele próprio, para perceber quais são as necessidades que ele tem, o 

que é que mais o desperta para ele dizer «olhe deixe-me fazer isto, olhe vamos fazer 

aquilo, será que eu posso fazer?» Eu acho que é muito importante o aluno tomar 

esse tipo de atitude. 

P – Se tivesse de descrever o que faz enquanto orientador a alguém que não é da 

nossa área o que diria? Com falaria dessa sua função? 

R – Eu acho que a função de orientador se complementa na enfermagem. Eu acho 

que se complementam as duas, eu acho eu a prática de enfermagem tem muito de 

formador também. Nós no dia a dia formamos os utentes com que lidamos, sei lá as 

coisas mais básicas do género, como é que está a ser a sua alimentação, como é que 

está a ser a sua higiene e dar-lhe algumas informações no sentido de... Não é? 

Portanto eu acho que enfermagem e formação é uma coisa muito paralela e por isso 

acho que as duas se complementam, se sou mais enfermeiro, se sou mais orientador, 

não sei. Talvez mais orientador.  

P – Então na sua profissão, o mais dominante será a função de orientador? 

R – Eu acho que sim, nesse período em que estou com os alunos o que mais domina 

é a de orientador. (pausa) 

P – E no fundo com é que o enfermeiro cresceu nesse processo de orientação? 

R – É assim, eu acho que sempre houve um gosto por isto. É como eu disse há 

bocado, antes de começar a gravar, eu queria direccionar a minha actuação para 

isto, se calhar no décimo segundo ano já pensava nisso. E sempre pensei direccionar 

um bocadinho para a vertente da formação e da pedagogia, por isso acho que o 

bichinho já vem um bocadinho daí. E depois é óbvio que a quinta orientação de 

alunos foi diferente da primeira. Depois vou crescendo pela reflexão, porque vou 

reflectindo um bocado nas coisas que vou fazendo, nas experiências que vou tendo, 

mesmo com utentes e tudo, é muito engraçado. E como sempre tive um gosto 

especial por isso, por gostar de ensinar, acho que foi um bocadinho por aí, é um 

bocado intuitivo, lá está é o contrário daquilo que eu costumo dizer para a 
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enfermagem. Também alguns orientadores que eu próprio tive nos estágios, me 

influenciaram, uns positivamente e outros negativamente, claro, mas a maior parte 

foram orientações positivas. Também é importante ver os outros colegas com mais 

experiência. É assim, não que eu siga algum colega que tenha visto que tenha 

achado muito bom, por enquanto isso ainda não me aconteceu, mas se calhar, acho 

que com observadores também conseguimos ver o que é que achámos de errado ou 

de correcto, fazer uma análise e transpor um bocadinho para nós. Se for um exemplo 

negativo, não vou reproduzir esse modelo, e já sei que não posso fazer aquilo ou não 

devo, percebe? Porque me pareceu um exemplo negativo e não vou repetir. 

P – E extra enfermagem, não identifica nada que o poderia ter influenciado? 

R – Não. (pausa) 

P – E relativamente a formação específica para a orientação de alunos? 

R – Não, não fiz e tenho o ano da licenciatura que investe na pedagogia.  

P – E acha que facilitaria? 

R – Acho que sim, facilitaria. Por exemplo na avaliação, por vezes não tenho 

grandes dúvidas, porque é como lhe disse, a avaliação é de acordo com objectivos e 

depois temos uma grelha que vem da própria escola, uma grelha de avaliação que 

nos diz qual é mais ou menos o valor qualitativo do aluno. Podemos dar uma 

opinião sobre a avaliação quantitativa, mas isso fica ao cargo do professor 

responsável pelo aluno, nós damos uma opinião, dentro do qualitativo, qual a nota 

que achamos melhor. Mas nunca tive dúvidas entre dar uma nota e outra, penso que 

não. 

P – Se pudesse riscar alguma coisa deste processo, o que riscaria? 

R – Fiz tudo dentro dos meus possíveis, mas isso não quer dizer que não riscaria 

nada. Não sei, o que é que eu riscava, não sei, assim de repente. É assim, se calhar 

que facilitaria, e acho muito bem o enfermeiro orientador ser do serviço, mas eu 

acho que a disponibilidade não é a mesma, percebe? Eu por exemplo a nível do 

curso, eu não tenho esse tipo de experiência, nós na escola que frequentei, temos 

sempre orientadores que são da escola, são sempre extra serviço, normalmente 

temos sempre os orientadores connosco, nós fazemos sempre manhãs, e eles estão 

todas as manhãs connosco, portanto aquilo que me parece é que a disponibilidade é 
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muito maior, não é? Porque imaginemos, eu tenho cinco doentes ali no serviço de 

observação, isto é um exemplo, que estão ao meu cargo, por vezes se eu tiver três 

doentes instáveis, é muito complicado eu estar atenção ao aluno, tentar prestar 

cuidados aos doentes e fazer a orientação, não é? É um bocado complicado, por isso 

eu acho que o que eu riscava se calhar, era por um elemento mais à parte da própria 

função da instituição para poder formar. 

P – Eu ia-lhe mesmo perguntar algo nesse sentido, acha que é boa ideia ter os 

enfermeiros da prática a orientarem os alunos de enfermagem?  

R – Não, não acho boa ideia. (risos). Eu tenho uma opinião contrária, é porque 

precisamente pelo que acabei de dizer, pela disponibilidade, percebe? Eu tenho 

muito boa experiência com isso, os meus professores normalmente faziam sempre o 

mesmo serviço, portanto já conheciam perfeitamente os colegas, a chefe de serviço, 

os médicos, as rotinas do serviço, tudo isso, portanto como é um elemento extra, já 

muito entrosado na equipa, porque há vários anos que faz o mesmo campo de 

estágio, como nós lhe chamávamos, mas depois estava totalmente disponível para os 

alunos. Apesar de serem oito alunos. Eu acho que é assim, tem as duas coisas, é 

muito positivo ser um enfermeiro do serviço, mas também é muito positivo ser um 

enfermeiro da escola, por exemplo, porque o enfermeiro do serviço, às vezes 

distancia-se muito da parte teórica, percebe? Aquela parte fica muito esquecida, e 

às vezes esquece-se de executar as técnicas correctamente. É assim eu dou-lhe um 

exemplo, a algaliação aqui na urgência, nunca se viu em lado nenhum. (risos) Não 

tem nada a ver com aquilo que se aprende na escola, é por isso que eu sei que a 

nível das algaliações de urgência dão em trinta a quarenta por cento de infecções 

urinárias, quer dizer porque é óbvio, a técnica é feita assim de uma maneira um 

bocado estranha, mas o profissional distancia-se muito da outra parte, da parte 

pedagógica, da parte rigorosa, muito, porque habitua-se a trabalhar neste ritmo, 

habitua-se a fazer as coisas desta maneira porque também já viu os colegas a fazer, 

têm os tais vícios, os tais hábitos, e depois distancia-se muito e quando o aluno vai 

executar correctamente, e eu já assistia isso diz «ah tu não precisas disso, não é 

preciso fazer assim, nós cá não fazemos isso». Eu acho que isso é uma coisa 

completamente errada, mas às vezes não me sinto completamente à vontade para 
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chamar a atenção aos colegas, se calhar se for um enfermeiro que esteja cá há 

quinze anos, não me sinto à vontade, se calhar se for outro que esteja mais ou menos 

ao mesmo tempo que eu, ou cá há menos tempo é diferente. Por isso eu acho que tem 

algumas vantagens ser o enfermeiro ser do serviço, para já porque conhece muito as 

rotinas, se calhar a parte daquilo que se encontra mais no serviço onde estão, por 

outro lado se for um enfermeiro que esteja vocacionado para aquilo ou que tenha 

aquilo que disse há bocado, se o enfermeiro orientador devia ter um curso ou uma 

formação específica na área, eu penso que sim, que facilitaria muito, porque está 

desperto para este tipo de coisas, percebe? Ele tem de perceber que o aluno não é 

um profissional, portanto não tem de fazer as mesmas coisas que um profissional. Às 

vezes não se distingue o aluno de um profissional recém-formado, não se distingue 

erradamente, não se faz essa distinção, e eu acho que isso era importante, e por isso 

mesmo formar as pessoas que o fazem. 

P – E como é que sabe no final que a sua actividade é bem desenvolvida? 

R – Sinto-me bem no final, mas tem a ver um bocado com o feedback que o aluno me 

vai dando ao longo de todo o estágio, eu gosto que haja isso, feedback durante todo 

o estágio percebe? Eu não me importo nada que o aluno chegue ao pé de mim e diga 

«olhe enfermeiro eu não gostei nada desta sua atitude», é como digo, eu acho que 

como sou um pouco autoritário, se calhar às vezes peco um bocadinho por dizer à 

frente do próprio doente «olhe se calhar não é bem assim, se calhar vamos fazer de 

outra maneira» ou dizer-lhe «se calhar não está a fazer como deve ser», se calhar às 

vezes peco um bocadinho por isso e já tive um aluno que me despertou para isso, 

quer dizer, disse «olhe se não se importa...», na altura não reagi muito bem, quer 

dizer, não reagi, isto é, não fui de encontro ao que o aluno me estava a dizer, e 

pensei «se calhar ele tem razão, vou repensar um bocadinho nessa atitude», e até lhe 

disse «mas se tiver dúvidas nessa prática, prefiro que me pergunte antes, então que é 

para quando estivermos em frente ao doente não me confrontar com essas 

situações», mas lembro-me que esse aluno que me disse isso... Eu agora perdi-me 

um bocadinho na pergunta... 
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P – Eu estava a perguntar-lhe sobre o resultado da sua actividade e como sabia 

que era ou não bem desenvolvida. 

R – Ah, exactamente, pelo feedback do aluno. E depois não é só pelas palavras, é 

pela própria atitude do aluno para com o orientador, isso também se nota muito 

bem, sei lá, se o aluno vem motivado, se o aluno é participativo, isso nota-se muito 

bem. É como lhe disse, é a tal partilha entre o profissional e o aluno, quer dizer. 

P – E nessa partilha tem consciência de que aprende? 

R – Aprende-se imenso com os alunos, eu acho que sim, aliás tenho a certeza. 

P – E tendo em conta a sua aprendizagem acha que é nalguma coisa diferente 

desde que está a orientar alunos de enfermagem? 

R – Eu não sou muito diferente na minha actuação do dia a dia, e na actuação com 

o aluno, se calhar tenho mais preocupação em executar algumas técnicas o mais 

correcto possível, quando está o aluno, percebe? Porque sei que eles aprenderam 

como eu estou a fazer, agora quando não tenho aluno, se calhar há coisas que faço 

um bocadinho mais à pressa digamos assim, com menos rigor técnico, de resto acho 

que não tenho muitas diferenças a nível de actuação, percebe? Quando sou 

profissional ou quando não tenho aluno, ou quando tenho, não sou muito diferente. 

P – Mas acha que o facto de ter estado estes anos na orientação de alunos, 

contribuiu para o seu amadurecimento profissional? 

R – Contribuiu. Contribui sempre. Depois sou reconhecido pelos meus pares, pela 

minha chefe e pela chefe de equipa, que já me ofereceram estes cinco alunos, porque 

se calhar gostaram do primeiro, do segundo. Mas de facto estes anos de orientação 

amadureceram-me muito. 

P – E qual acha que é o lugar que a sua função de orientador de alunos tem no 

seu profissionalismo? 

R – Eu acho que é muito importante e é para continuar. Apesar de ser um bocadinho 

cansativo é muito recompensador, é muito gratificante. É como lhe disse, eu sinto-

me muito bem em formar, em ajudar o aluno a desenvolver determinadas apetências, 

e sinto-me muito bem com isso, e sinto-me muito gratificado quando no fim o aluno 

me vem dizer «olhe gostei imenso da sua orientação, porque me fez pensar nisto e 

naquilo» eu acho que é muito gratificante. Eu gosto imenso. 
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P – E como é o seu papel quase no final dos estágios? 

R – Eu faço um bocadinho se calhar uma mistura de supervisão. É assim, há alturas 

em que os deixo mais à vontade, e há outras em que a supervisão é mais apertada. É 

assim, no início a supervisão é realmente muito apertada, mas no início eu também 

sou capaz de os deixar um pouco mais à vontade, percebe? Não sei porque eu acho 

que se eles sentirem também muito controlados, são capazes de ficarem um pouco 

retraídos, inibidos, e isso também não é muito bom, eu não gosto que isso aconteça, 

mas no fim também sou capaz de supervisionar imenso. 

P – E acha que ser bom enfermeiro é condição suficiente para se ser bom 

orientador? 

R – Eu acho que se pode ser muito bom enfermeiro e muito mau orientador, se não 

tiver se calhar competências para ensinar, e ter um bocadinho gosto por isso, e 

saber transmitir. Há pessoas que sabem muito e não conseguem transmitir isso, eu 

tinha professores que eram excelentes enfermeiros e depois tinham dificuldade em 

transmitir as coisas. Acho que é preciso ter um perfil, se calhar seria mais fácil, não 

ser tão bom enfermeiro e ser melhor formador, porque lá está a parte técnica não é 

assim tão importante, para o aluno eu acho que não é assim tão importante, ele tem 

muitos anos para desenvolver isso, se calhar seria mais proveitoso para o aluno ter 

um enfermeiro mais ou menos, também mau não digo, mas um melhor orientador, do 

que o contrário, que se preocupe com a aprendizagem, e que não esteja ali só a 

debitar, porque há muitos que executam pura e simplesmente, percebe? Eu acho que 

muitos bons enfermeiros e menos bons orientadores, se calhar é mesmo isso, 

executam, falam e não permitem aquele feedback. Se calhar pode ser falta de 

reflexão. Eu acho que devia ser obrigatório para a orientação de alunos um curso de 

formação, ou de orientação. Eu acho que se podia começar pelo perfil e pela tal 

obrigatoriedade na formação, pode não ser um curso de licenciatura, pode não ser 

uma pós-graduação, mas se calhar a tal formação.  

P – Tem mais alguma coisa a referir ou a sugerir no âmbito da temática da 

orientação de alunos? 
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R – Eu penso que o essencial foi dito. Esta nossa conversa vai fazer-me pensar 

ainda mais na necessidade que tenho em fazer uma formação na área da pedagogia, 

ou então candidatar-me ao seu mestrado, quem sabe? 

P – Seria engraçado. Resta-me então agradecer a sua disponibilidade e atenção. 

Muito obrigada por tudo. 
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NOTA INTRODUTÓRIA:  A entrevista3 teve lugar numa sala destinada às reuniões 

de trabalho do serviço da entrevistada, pelas duas horas, e durante o seu período de 

actividade laboral. Após esclarecermos e legitimarmos a entrevistada, passámos à 

formulação das seguintes questões. 

 

P – Tenho aqui a tua ficha biográfica preenchida, e estou a ver que trabalhas há 

onze anos, aproximadamente, não é? 

R – Sim, de facto trabalho há dez anos e meio...sempre neste serviço e aproveito 

para dizer já que desde sempre estive ligada à integração de novos colegas. 

P – E em relação à orientação de alunos? O que significa para ti ser orientadora 

de alunos? 

R – Para mim ser orientadora, é basicamente dar a perceber ao aluno o tipo de 

serviço onde este vai estar integrado, porque o curso é muito vasto, aborda muitas 

áreas e quando se vem para um campo de estágio, é preciso perceber o que acontece 

ali essencialmente, que especificidades é que acontecem ali dentro da enfermagem, o 

que é muito vasta. O orientador tem essa função essencial, a de dar a entender, dar 

a conhecer o que se passa ali, para depois o aluno poder aplicar aquilo que já 

aprendeu e adquirir novos conhecimentos e a capacidade de desenvolver a destreza 

manual, o fazer, aplicar aquilo que ele aprendeu, fazendo ele próprio. 

P – E quando estás a orientá-lo nesse “saber fazer”o que é que esperas? 

R – Ora, eu espero que o aluno desenvolva essas duas capacidades, o executar bem, 

saber executar, saber fazer e perceber porque é que faz de determinada maneira, e 

aí eu acho que é essencial o exemplo que eu lhe dou, porque nós como enfermeiros 

orientadores, temos que primeiro demonstrar o que se faz e como é que se faz bem, 

quando não se cumpre aquilo que aprende na escola tem de se justificar porque é 

que não se faz como se aprendeu, porque nem sempre se faz tudo exactamente como 

se aprendeu na escola e há que adaptar os nossos conhecimentos a cada situação, e 

depois isso é importante para o aluno, é importante para o aluno o meu exemplo, 

primeiro porque é que eu faço assim, para que depois ele também seja capaz de o 

                                                 
3 Entrevista realizada a 11 de Janeiro de 2005. 
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fazer, adequando aos conhecimentos que já trás da escola e adquirindo depois aqui 

na prática novos conhecimentos. 

P – Já estás a falar dos objectivos da escola, e em relação aos que estabeleces 

com o aluno?  

R – Claro, a pessoa que está a orientar tem de ter a consciência de que está a servir 

de modelo para o aluno que tudo o que está a transmitir, para além de ser modelo, 

tem de ter consciência disso, o próprio orientador tem de ter consciência disso, 

porque o aluno, independentemente dos critérios que já trás e que já adquiriu, os 

conhecimentos que já adquiriu e da personalidade que tem, vai ver no enfermeiro 

orientador um modelo a seguir. Se ele tiver um bom orientador, será no futuro um 

excelente profissional... O objectivo é esse, se não tiver um bom orientador, ele pode 

ter boas bases e isso, «mas no estágio o meu orientador fazia assim, se calhar eu 

também posso fazer...» se calhar não é muito correcto, mas alguns dizem isso. E isso 

torna-se um veículo de maus vícios, de más práticas, muitas das vezes nem se sabe 

porque é que se faz mal, não é porque é que se faz mal, é porque é que não se faz 

correctamente, e há que evitar essas situações. 

P – Estás muito a falar do saber fazer, consideras outras coisas importantes a 

valorizar nessa orientação? 

R – É fundamental o saber fazer e o saber transmitir. A minha aluna é muito 

objectiva, com perguntas muito pertinentes, o que me permitia não só falar daquilo 

que nos está a acontecer num determinado momento, com a situação que temos ali à 

frente, mas com o intuito de ir buscar outras situações não tão explícitas naquela 

situação, mas explicações que complementam aquilo que estamos a fazer no 

momento, ou que eu explico no momento, se ela não fosse tão pertinente nas 

perguntas que fazia, se calhar não me dava oportunidade de ser tão vasta nas 

explicações. 

P – No fundo, o que é achas desta imagem do orientador da prática? 

R – Em qualquer campo de estágio, o profissional do local é muito importante, 

porque por muita prática que se tenha, quem dá aulas, não tem aquele “filing”que 

nós temos no dia a dia, nas manhãs, nas tardes, nas noites, nos fins-de-semana, nos 

pós operatórios imediatos, nos pós operatórios tardios, nos doentes crónicos... Por 
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alguma experiência que um docente tenha da escola, não tem aquele “filing”que nós 

temos, até o próprio executar é diferente. Acho que é vantajoso termos esse papel, 

essa imagem, e é para continuar, sempre, sempre em colaboração com a escola, com 

aquilo que se pretende, com os objectivos da escola, penso que é importante. 

P – Agora gostava que pensasses num dia “tipo”de orientação e me dissesses as 

coisas que fazes normalmente no âmbito dessa orientação. 

R – Na unidade, eu quero que ela perceba o que acontece, o que se faz aqui. 

Primeiro conhecer o serviço, o espaço físico e o que é que se faz no serviço, acho 

que temos de começar pelo princípio e quando vem para aqui uma pessoa nova 

temos de começar sempre pelo princípio, explicar como são as coisas, até a história 

do serviço, é preciso perceber isso para passar para o aluno, para ele próprio 

perceber onde está e poder até elaborar melhor os seus objectivos de acordo com os 

objectivos da escola e com os objectivos do orientador, depois ele perceber um 

bocadinho da história do serviço, o que é que se faz, o tipo de patologias, como é 

que os doentes vêm aqui parar, se são urgências, se programadas, tudo isso é 

importante, para depois o aluno até conseguir executar, eu vou-lhe dizer «olha vai 

ali tirar uma gasimetria a um doente» e o aluno vai, mas o que é uma gasimetria? 

Onde é que eu vou tirar o sangue para uma gasimetria? Porque é que eu tenho de 

fazer? Pronto isto tem de ser tudo contextualizado, desde o primeiro momento que 

temos o aluno, isso tem de ser contextualizado, é óbvio que eu não lhe vou dizer tudo 

no primeiro dia, mas se lentamente for dizendo as coisas, gradualmente e depois 

chegar às patologias, aos diferentes, aos diferentes tipos de patologias, aos 

diferentes tipos de cirurgias, para ele depois perceber porque é que há 

procedimentos diferentes, procedimentos em relação aos diferentes doentes, isso tem 

de ser tudo dito e explicado ao alunos para que ele depois possa contextualizar tudo 

aquilo que está a fazer.  

P – Já me estás a falar de algumas coisas essenciais à orientação, e em relação às 

características dos enfermeiros orientadores? Achas que qualquer pessoa 

poderia orientar? 
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R – Eu acho que um orientador tem de ser principalmente uma pessoa calma, depois 

com alguma experiência, mas tem que primeiro saber e saber transmitir, saber 

transmitir e depois no próprio transmitir tem de saber esquematizar as coisas, tem 

que saber... Como é que hei-de dizer... Enquadrar as coisas, porque não vou dizer a 

um aluno que um doente está a urinar muito porque é um doente com circulação 

extra corporal, se eu não lhe disser o que é uma circulação extra corporal. Eu sei, 

mas quando explico ao aluno tenho de explicar o porquê das coisas e tem de ser no 

momento certo, não lhe vou dizer isto no primeiro dia, se calhar, não vou falar de 

modos de ventilação, quando ainda nem se quer se relembrou a fisionomia e a 

fisiologia normal. É preciso saber esquematizar a informação que se dá, não é só 

dizer... Eu gosto de começar por ABC e depois juntar o B com o A. É fundamental o 

saber transmitir o saber... porque uma coisa é eu saber, sei para mim, mas depois 

quando transmito ao aluno, eu tenho de contextualizar aquilo que estou a transmitir, 

e não digo que um doente está a urinar muito porque foi com circulação extra 

corporal e depois não digo mais nada, eu tenho de explicar porque é que o doente 

está a urinar muito e o que é que é a circulação extra corporal. (pausa) 

P – E continuando com essas características necessárias à orientação? 

R – É preciso ser uma pessoa calma, não transmitir ansiedade ao aluno, porque isto 

é uma unidade de cuidados intensivos e já, só o próprio nome, entrarem aqui é uma 

situação stressante, porque o aluno quando vem não sabe fazer nada, e nós quando 

lhes transmitimos e se nós não lhe transmitirmos calma, tranquilidade, não lhe 

vamos transmitindo os conhecimentos esquematicamente, compassadamente, cada 

coisa a seu tempo... As coisas têm de ser ditas atempadamente e ele sentir que está 

acompanhado. Logo à partida requer uma relação de empatia contigo, entre aluno e 

orientador e saber que nós estamos ali para os ensinar, eles podem perguntar o que 

quiserem que nós estamos ali para responder a tudo o que eles quiserem perguntar, 

se nós soubermos muito bem, explicamos, se nós não soubermos vamos procurar 

saber, ou na bibliografia, ou junto da classe médica, ou noutros colegas. Portanto a 

calma, saber transmitir, criar uma relação de empatia, saber também ouvir o aluno. 

Eu já estou numa fase... Vim para aqui sem saber fazer nada, e agora já passou por 

aqui muita gente, já fui ensinando algumas pessoas e isso também já me ajudou a 
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esquematizar a minha transmissão de conhecimentos, é muito mais fácil ao fim de 

dois ou três alunos que passam por aqui já conseguirmos transmitir os 

conhecimento, do que vindo o aluno pela primeira vez. É o tal esquematizar da 

informação que se vai dando, é o saber escolher o momento em que se fala em X Y 

ou Z, porque também não é a primeira vez que passam aqui alunos. 

P – E se eu te perguntar agora, o que distingue um bom de um mau orientador?  

R – Olha, o correr bem tem a ver com a relação de empatia que se cria, com a 

relação de confiança que é muito importante, haver uma confiança de parte a parte, 

depois, isto na relação inicial, porque se não se cria uma relação de empatia e de 

confiança, eu se tiver um aluno em quem eu não confio, eu vou andar sempre de pé 

atrás, se por outro lado eu tiver uma aluno em quem eu confio, ao executar por 

exemplo, estou muito mais à vontade para tudo, no executar dele dou-lhe mais 

autonomia, porque se cria uma segurança maior e se cria também um à vontade 

para fazer perguntas com mais pertinência, e aí o estágio é muito mais rico, no final 

do estágio para o aluno, torna-se um estágio muito mais rico, pelo desempenho que 

conseguiu e na capacidade de executar e na aquisição de conhecimentos que tem. O 

saber transmitir também é importante, porque há colegas que têm imensos 

conhecimentos, mas que depois ao transmitirem... São tecnicistas, são rigorosos, os 

conhecimentos que têm, quando os verbalizam são rigorosíssimos, mas depois não 

conseguem com que o aluno o adquira, porque são demasiado tecnicistas, às vezes 

temos de simplificar um bocadinho as coisas, porque o aluno ainda não tem aquela 

maturidade, os termos são tão técnicos que às vezes não é preciso... Temos de 

chamar as coisas pelos nomes, mas temos que saber explicar, e às vezes temos 

colegas que são excelentes e depois a forma como os transmite... E depois quem está 

do outro lado a ouvir não consegue absorver a informação toda, porque é uma 

informação tão específica, tão correcta, mas que não é absorvida. 

P – E se vires que o aluno tem dificuldades? 

R – É assim, se as dificuldades forem bem detectadas, a questão principal é mesmo 

detectar as dificuldades do aluno, se o orientador consegue detectar as dificuldades 

é meio caminho andado para as resolver, acho que o problema também pode ser um 
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entrave do orientador, perceber se o aluno está a conseguir acompanhar aquilo que 

se pretende do estágio. 

P – No fundo vejo que te preocupas com esse processo todo, como é que tu 

aprendeste isso? A orientar, a ensinar, a saber explicar? 

R – Foi mesmo pela prática, se calhar tem a ver um bocado com o meu feitio, 

realmente a prática e depois também por alguns alunos que já passaram por aqui, se 

calhar a primeira vez que tive de explicar alguma coisa a um aluno, tive mais 

dificuldade, apesar de saber, tive de ir buscar as palavras certas para aprender a 

esquematizar para o aluno poder aprender e depois vai-se repetindo. Depois gosto 

muito de conversar e acho que crio uma relação de empatia com toda a gente, e a 

partir daí, depois é uma questão que pela prática que tenho, em ir explicando. 

Talvez tenha a ver com a minha própria idade, da minha maturidade, porque eu 

entrei para o curso tarde, comecei a trabalhar já com vinte e oito anos, e agora com 

a experiência que já tenho aqui e já sou mãe. 

P – No fundo qual é que foi o teu percurso? 

R – Percurso? É óbvio que isto aqui na unidade de cuidados intensivos, e estou 

numa fase em que já estou aqui há muito tempo e que já domino isto tudo muito bem, 

se calhar uma das coisas que mais me ajudou a crescer profissionalmente foi, desde 

que eu passei assumir responsabilidades de responsável de turno, porque durante 

alguns anos, os primeiros anos, quatro, cinco anos, havia sempre elementos mais 

velhos, em que eu era simplesmente enfermeira de cabeceira, quando comecei a 

assumir as responsabilidades de coordenação do serviço como responsável de turno 

na unidade, comecei a ter uma visão diferente das coisas e cresci profissionalmente, 

não fico com um ou dois doentes, como tenho outro tipo de responsabilidades, que 

me ajudam a crescer, só que também há cerca de três anos para cá terem vindo 

alunos para cá, anteriormente não vinham... Isso ajuda a pessoa a crescer, da forma 

como expõe os conhecimentos, da forma com vai transmitir os conhecimentos, 

também se vai apurando, vai-se esquematizando, hoje explica-se de uma maneira, 

depois vai-se para casa e pensa-se «bem o que é que eu queria dizer ao aluno? Não 

era bem assim, amanhã eu chego lá e vou dizer de outra maneira» Isto ajuda-me 

nesta fase, por exemplo no último estágio com a I. As coisas correram muito bem. 
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P – Apesar de saberes que o estágio correu bem, tiveste alguma dificuldade? 

R – Não, em relação a nós não senti nada, em relação a outros elementos, porque a 

equipa não somos só as duas, também é preciso enquadrar o aluno, porque o aluno 

está integrado numa equipa, três, quatro, a fazer tarde, noite, e o aluno não é só 

nosso, não está aqui só a partilhar conhecimentos só connosco, está com o resto da 

equipa, com a equipa médica. Acho que correu tudo bem... (pausa) 

P – Se houvesse aqui no hospital formação sobre a supervisão/orientação de 

alunos? 

R – Acho pertinente porque eu não tenho formação nenhuma, aquilo que eu faço 

aqui como orientadora é mesmo pela experiência aqui... não tenho formação 

nenhuma... (pausa) 

P – Eu sei que ao longo do teu discurso tens demonstrado que te dá prazer 

orientares alunos, mas no fundo o que é que mais gostas de fazer? 

R – Gosto muito de ensinar, de transmitir conhecimentos conversando, sem o 

estigma de eu estou a ensinar-te... Eu não estou a ensinar, eu estou a conversar 

sobre o meu serviço, sobre aquilo que gosto de fazer, e acho que é a melhor maneira 

de se poder ensinar... (pausa) 

P – Se agora tivesses de explicar o que fazes enquanto orientas a pessoas que 

não são da nossa área, o que dirias? Como falarias da tua função enquanto 

orientadora? 

R – Acho que quem ensina, seja aqui como enfermeira a ensinar outra aluna, ou um 

cozinheiro a ensinar um estagiário, ou uma professor a ensinar um aluno, acho que 

as características têm de ser as mesmas. Eu nessa situação caracterizo-me como 

enfermeira, porque eu aqui não sou orientadora, sou enfermeira, eu quando estou a 

transmitir e a ensinar coisas não sou orientadora, eu estou-lhe a ensinar como é que 

eu como enfermeira faço as coisas, daí eu achar que o modelo da pessoa que orienta 

é fundamental, eu não estou aqui como orientadora... E nem sequer estou 

preocupada em ser orientadora, a minha principal orientação é ser enfermeira, 

porque se eu for uma boa enfermeira e uma boa comunicadora, serei uma boa 

orientadora. 
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P – E qual é a importância que o papel de orientadora tem na tua actividade 

profissional? 

R – Já se sabe o que a pessoa é como enfermeira, lá está, não se consegue separar 

orientadora de enfermeira, porque se a pessoa é uma boa enfermeira e 

comunicadora, a boa orientadora vem por consequência. O que nos dá é um crescer, 

uma auto-estima profissional, porque nós chegamos à conclusão que no final, faço 

tantas coisas que são baseados em tantos conhecimentos. Isso, eu percebi que os 

alunos quando vieram para aqui comecei a explicar «olha, faço isto porque isto, isto 

e isto, mas porque isto está relacionado com aquilo, e aquilo está relacionado com C 

e C está relacionado com D, mas por sua vez o D está relacionado com a fisiologia, 

e percebendo a fisiologia, percebes a patologia, para depois adequares ao teu 

procedimento». Depois nós damos por nós a explicar todo o procedimento e isso 

valoriza a nossa auto-estima, porque nós chegamos ao final e pensamos que no dia a 

dia fazemos coisas baseadas em tantos conhecimentos, e depois também é preciso 

saber quando estamos a transmitir ao aluno é preciso saber escolher o momento, 

porque depois é tanta coisa, porque depois é tanta coisa, é preciso saber enquadrar, 

mas espaçadamente, cada coisa a seu tempo, depois quando as coisas vão surgindo 

«olha lembras-te ontem, falei-te de XY e Z, agora em consequência disso, estás a 

ver?» Depois ir buscar coisas da nossa experiência própria. O estágio tem uma 

certa duração, e nós pela experiência do dia anterior «vou-te explicar porque é que 

aquilo que eu te disse ontem é importante...». 

P – Então o que achas sobre o lugar que o estágio tem no teu processo de 

desenvolvimento profissional? 

R – Acho que tem um lugar preponderante, vai contribuindo para o meu 

desenvolvimento. Vai porque há sempre coisas novas, e já não é a primeira vez que 

os alunos nos vêm transmitir conhecimentos, e depois ao fim de dez anos de 

profissão, há muita coisa por fora que vai passando, há muita coisa que muda, há 

coisas novas, há práticas novas. No fundo o estágio é um refinar da enfermagem, é 

um refinar dos procedimentos... 
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P – Quase para finalizar, enquanto estás a orientar, sentes-te enfermeira, 

orientadora ou formadora?  

R – Orientadora e formadora são conceitos diferentes, porque a formação é mesmo 

isso fazer crescer o aluno, formar o aluno, ensinar-lhe tudo o que nós sabemos, cada 

coisa a seu tempo, um pouquinho daquilo que nós fazemos aqui, que sabemos e 

fazemos. Orientação é uma coisa mais leve, a formação é uma coisa com mais 

responsabilidade... A orientação é mais esquematizar as ideias, os conhecimentos, é 

mais subtil, e isso também tem a ver com a maturação, porque um formador 

qualquer um de nós pode ser, o orientador já é diferente, o orientador já requer que 

as coisas sejam meditadas, porque um formador, qualquer um pode ser. O ensinar, 

uma coisa é ensinar, outra coisa é fazer crescer o outro, o ensinar qualquer um 

pode, eu posso chegar ali e ensinar a auxiliar a tirar uma gasimetria, agora eu dizer 

ao aluno porque é que se faz a gasimetria, de quanto em quanto tempo. Se calhar o 

formador é mais o executar, o orientador já tem a ver com as responsabilidades 

éticas, com o processo de aprendizagem do aluno. 

P – E achas que a chefe tem em conta determinadas característica dos 

orientadores, quando os selecciona? 

R – É difícil responder. Há estágios que não têm corrido muito bem, e se formos 

averiguar o porquê, chegamos à conclusão que as pessoas não têm o perfil mais 

adequado, e isso é muito vasto, depende dos conhecimentos que têm, da experiência 

que têm, o saber transmitir, o criar uma relação de empatia e tudo aquilo que eu já 

disse para trás, porque tudo isso tem um resultado final que depois se reflecte na 

avaliação final. 

P – E se pudesses alterar alguma coisa o que farias? 

R – Isso depende dos objectivos dos alunos, das escolas e dos objectivos pessoais de 

quem orienta, dos da chefe... (pausa) 

P – E estás interessada em continuar a orientar? 

R – Eu gosto muito de ensinar aquilo que sei. (risos) 

P – E como é que tu vês os alunos? 

R – Eu vejo os alunos como enfermeiros em processo de aprendizagem, é assim que 

eu vejo os alunos, eu costumo brincar com eles digo-lhes «daqui a uns tempos 
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quando fores meu chefe», vejo-os como enfermeiros em aprendizagem como todos 

nós devemos ser... (pausa) 

P – Consideras que o teu papel é importante nessa formação? 

R – O meu papel é importante na formação inicial e no crescimento saudável do 

futuro colega, porque se tu o consideras um colega, isso é logo um meio caminho 

andado para uma relação de empatia, se tu o consideras ao mesmo nível que tu, isso 

dá-te um grande à vontade, isso dá-lhe uma abertura a tudo o que é novo, para ele 

poder expor as suas dúvidas, e a adquiri o máximo que pode adquirir de 

conhecimentos, de experiência prática aqui, que é o que se pretende. 

P – Sei que tu vais continuar a ser escolhida pela chefe para orientares alunos, 

porque é que achas que isso acontece? 

R – Se calhar pela forma com que eu me relaciono com as pessoas, pela forma com 

que eu tento esquematizar as coisas para que o outro perceba mais facilmente, acho 

que aqui o importante não é só o saber, é saber esquematizar aquilo que se sabe 

para que gradualmente se vá adquirindo mais conhecimentos, se calhar eu sou das 

pessoas que mais gosto de explicar as coisa pelo princípio e enquadrar aquilo que 

explico, é mais isso, não explico o que é um desmame de ventilação, sem falar um 

bocadinho sem o processo natural da respiração, de ventilação, como é que uma 

pessoa normal respira... E começo por aí, para que depois quando o aluno chega à 

fase de uma pressão assistida ou de outro modo de ventilação, perceba porque é que 

o desmame de ventilação se faz assim. Se eu começar pelo princípio, o aluno quando 

chegar aos modos de ventilação vai perceber melhor. 

P – No final do estágio sentiste que foi algo de positivo? 

R – Acho que sim, senti que foi gratificante, porque é muito bom chegarmos ao final, 

e saber que o aluno aprendeu imensas coisas que nós transmitimos... 

P – Obrigada pela tua colaboração. 
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NOTA INTRODUTÓRIA:  A entrevista4 teve lugar numa sala destinada ao trabalho 

administrativo do serviço da entrevistada, pelas nove horas, e durante o seu período 

de actividade laboral. Após esclarecermos e legitimarmos a entrevistada, passámos à 

formulação das seguintes questões. 

 

P – Tenho aqui a sua ficha biográfica preenchida, o que me mostra que a 

senhora enfermeira exerce as suas funções há catorze anos não é? 

R – Sim sou enfermeira há catorze anos, quase quinze, aqui no Hospital de Santa 

Maria e tive uma experiência paralela ao Hospital no início da profissão, também 

trabalhei no Hospital da Cruz Vermelha, onde desempenhei funções durante cinco 

anos em duplo. Lá era uma unidade de cuidados intensivos polivalente, aqui na 

unidade de cuidados intensivos de gastro... Portanto durante estes catorze anos, 

foram as duas experiências profissionais. 

P – Ou seja, catorze mais cinco... E relativamente à orientação de alunos. Há 

quantos anos é que orienta? 

R – Em relação à orientação de alunos, tenho ideia que faço orientação de alunos, 

desses catorze anos pelo menos em metade do tempo, pelo menos sete anos... tenho 

essa percepção. 

P – E nesses períodos enquanto está com os alunos, o que significa para si essa 

orientação, essa actividade? 

R – Eu no início da primeira solicitação de orientação de alunos, tive uma 

perspectiva, que ainda me recordo, diferente da actual, para mim foi uma grande 

responsabilidade, ao mesmo tempo foi gratificante ter sido seleccionada para tal. 

Dei muita importância no início, uma importância que se manteve até ao final com 

outra perspectiva, mas considerei ao mesmo tempo, que além de ser importante para 

mim, também se tornava numa sobrecarga emocional pelo menos, e numa 

responsabilidade de manter actualização de conhecimentos de modo a ser um 

enfermeiro o mais actualizado possível em relação à escola, também na perspectiva 

da docência. 

 

                                                 
4 Entrevista realizada a 12 de Janeiro de 2005. 
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P – Acha então que estava a crescer enquanto responsável por essa função? 

R – De facto havia um crescimento notório, uma exigência diferente, sim sem 

dúvida, não só em relação à prestação de cuidados, mas também aos conhecimentos 

em relação à parte teórica, que às vezes ao fim de uns anos de profissão, a pessoa 

parece que evolui noutro sentido, não tão próximo da escola. 

P – E no fundo quando está a orientar aluno, o que é que espera disso, dessa sua 

actividade? 

R – Portanto, nesse sentido, em termos de contributos para o aluno, o que eu penso 

é que o mais importante é que a nossa actividade seja o mais exemplar, de forma a 

que aquilo que transparecemos no nosso prestar de cuidados, seja o mais correcto, 

de forma a que seja vinculativo para o aluno, de uma maneira correcta. 

P – Quase como um modelo para o aluno? 

R – Eu pelo menos tentei que a imagem que eu transparecia ao aluno fosse essa 

mesma, a de um modelo exemplar dos cuidados ou mais próximo disso, dentro do 

contexto, dentro das dificuldades, mas que aquele aluno ficasse com a percepção do 

que é realmente prestar cuidados de forma exemplar ligada à teoria e ao mesmo 

tempo dentro do contexto da nossa realidade. 

P – Acha que esta sua função de orientação é fundamental para os alunos? Ou 

acha que seria uma função dispensável para os mesmos? 

R – Não poderia ser dispensável. Para eles é muito importante o feedback que eu 

tive em relação a essa perspectiva, portanto tive alunos de vários ensinos clínicos, 

de vários níveis, portanto também me apercebi do que era por exemplo um aluno 

com um docente no hospital tive essa percepção, pois fui enfermeira de ligação com 

o docente, posteriormente fui enfermeira orientadora, portanto tive a percepção que 

para o aluno é muito importante, passar à fase de ter enfermeiro orientador, largar 

o docente da escola e passar a ter o enfermeiro orientador. A percepção que eu tive, 

para eles é uma forma de crescimento, é uma maneira de se sentirem mais próximos 

da enfermagem no contexto directo da prestação de cuidados, parece que já há uma 

certa liberdade, ajuda-os a crescer, a libertarem-se do docente da escola, passam a 

fazer o horário por vezes rotativo, são mais próximos à realidade de enfermagem no 

final do curso naquela passagem depois para a profissão mesmo. 
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P – E nesse contexto o que faz concretamente enquanto orientadora? 

R – Mais ou menos eu delineei uma estratégia que tentei que se adaptasse a todos os 

estágios que eu acompanhei, que difere de escola para escola, os objectivos que são 

traçados pela escola, mas a minha estratégia mais ou menos foi sempre traçada 

desde o início, e eu tentei cumprir até ao final... Normalmente iniciei sempre por 

tomar conhecimento do guia de orientação, estudar o guia de orientação da escola, 

dos objectivos que são diferentes de ensino clínico para ensino clínico, e de escola 

para escola. Depois transpus para uma grelha desses objectivos o que é que era 

pretendido a atingir, porque as grelhas às vezes são muito complexas, têm de ser 

explanadas para o contexto do dia a dia de trabalho, que às vezes trazem uma 

realidade mais teórica que é difícil depois no contexto de avaliação do aluno 

transpor aquilo para a realidade, portanto, tracei mais ou menos uma grelha que 

fosse mais fácil para eu avaliar o aluno, de maneira a que quando eu fizesse as 

reuniões intercalares com o aluno também tivesse os itens mais ou menos delineados 

em relação ao que tinha acontecido durante o estágio, aos passos que o aluno tinha 

cumprido, normalmente sempre com uma planificação diária ou quase diária, de 

maneira a que eu pudesse argumentar com o aluno o que é que ele precisava de 

melhorar, o que é que ele realmente tinha tido muito cuidado, o que é que ele 

deveria continuar... Para mim eu completava essa grelha e tentava que isso fosse o 

mais próximo da realidade, de forma a que quando o aluno pedisse algum feed-back, 

ou quando houvesse reuniões intercalares, eu não tivesse dificuldade em transpor 

para aquela altura o que se tinha passado nos dias em que o aluno teve presente em 

estágio. Também em paralelo a essa situação, tinha a preocupação de ver quais 

eram as reais necessidades do aluno em relação quer ao contexto de trabalho, à 

prestação de cuidados, quer em relação às vezes aos trabalhos, aos guias que eles 

tinham de elaborar durante o estágio, de maneira a que eu não perdesse tempo em 

relação a outras coisas, em que conseguisse acompanhar os trabalhos dentro do seu 

estágio, em que pudesse fornecer alguma informação complementar que ele 

necessitasse, não orientando muito os seus trabalhos, porque eles têm umas grelhas 

mais ou menos rígidas das escolas que não dá muito para adaptar ao nosso 

contexto, mas tentando que ele conseguisse trabalhar as suas coisas no nosso 
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contexto, na realidade do hospital, de forma a que eu também pudesse ajudar em 

relação à parte dos trabalhos que eles trazem fora do contexto da prestação de 

cuidados.  

P – Parece-me que se está a caracterizar como uma pessoa muito metódica. 

Acha que a qualidade dessas orientações passará por aí? 

R – Eu penso que isso tem a ver com a forma de cada pessoa trabalhar, sem dúvida. 

Há pessoas que são capazes de na hora se reportarem a tudo o que aconteceu em 

relação ao estágio, sem dificuldade de intervenção na hora, eu adquiri essa 

experiência ou esse hábito de trabalhar assim, depois de no primeiro estágio ou no 

segundo não ter esse modelo, e ter reparado que era difícil chegar à altura e 

argumentar com o aluno que ele precisava melhorar neste ou naquele item, porque 

tinha sido este ou aquele deslize. Eu penso que para os alunos também é importante 

que a pessoa que os está a orientar seja firme, entre aspas, para o poder orientar de 

forma concisa, não se pode dizer ao aluno, «eu acho que precisas de melhorar aqui, 

porque fizeste isto ou aquilo. Mas quando? Em que altura?» De facto as coisas são 

muito rápidas, e é preciso as pessoas estarem muito seguras em relação àquilo que 

estão a orientar, não pode ser «eu acho, porque e não sei bem quando». Portanto é 

preciso que os alunos também sintam segurança no orientador, daí a necessidade de 

a pessoa ser metódica porque não tem só o aluno para orientar, tem uma série de 

cuidados a prestar, não deixa de ter doentes, e é fácil de um dia para o outro as 

pessoas esquecerem determinadas coisas que são importantes para o aluno... 

P – Claro. Está nesta altura a falar-me de algumas características fundamentais 

na orientação de alunos, acha que a sua chefe a seleccionou devido a algumas 

características que são notórias em si? 

R – Eu penso que mais tarde nas avaliações de orientação com os alunos, a 

enfermeira chefe se apercebia disso. Eu passei por várias chefes, que continuaram a 

seleccionar-me, e a perceberem realmente que o método era mais ou menos 

enquadrado com as necessidades quer do serviço, quer dos docentes, eu penso que 

terá também contribuído para essa selecção. A ideia que eu tenho em relação às 

primeiras selecções... Teria a ver talvez mais com a comunicação em relação à 

equipa, em relação à enfermeira chefe, talvez com o nível da prestação de cuidados, 
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com a organização também na prestação de cuidados, eu penso que a primeira 

selecção terá sido por aí. Depois eu penso que os outros factores que eu adquiri ao 

longo da orientação de alunos terão influenciado no que respeita às selecções 

seguintes.  

P – E quanto às suas características pessoais, acha que também influenciaram 

essa selecção? 

R – Tal como eu referi anteriormente, eu penso que terá influenciado realmente em 

relação ao facto de ser calma, quer na prestação de cuidados... considero-me uma 

pessoa segura na prestação de cuidados, uma pessoa que tenta sempre prestar 

cuidados com uma justificação, justificar sempre porque se faz. Foi um princípio que 

me foi sempre incutido na escola e no primeiro ano de contexto hospitalar, foi talvez 

o primórdio da minha prestação de cuidados, foi precisamente o prestar cuidados 

com argumentos, e eu penso que isso influenciou de alguma forma, porque não é 

importante só o fazer é importante o saber fazer e talvez isso tenha tido alguma 

influência também nessa escolha para as minhas funções de orientação.  

P – E quais as características que considera como mais importantes ou 

fundamentais para a orientação de alunos? 

R – Eu penso que para seleccionar um enfermeiro orientador é sem dúvida 

importante juntar uma série de características, reunir o mais possível... Às vezes um 

enfermeiro pode ser muito bom profissional, e depois pode não ter um bom perfil de 

enfermeiro orientador. Pode ser muito bom profissional, pode ser muito tecnicista, 

muito bem formado em relação à prestação de cuidados, mas depois no aspecto 

relacional ter algumas lacunas, inclusivamente pode ter muito bom relacionamento 

com os utentes e com a família ao nível da comunicação, e não saber transformar 

isso em diálogo ou em suporte para um aluno. O aluno requer outro tipo de atenção, 

requer outro tipo de relacionamento, outro tipo de comunicação, portanto é preciso 

que a comunicação seja de facto eficaz com os utentes e família e da mesma forma 

eficaz com o aluno. Portanto é preciso que o enfermeiro consiga pelo menos ser 

completo a nível relacional com o aluno também, de forma a que haja um feed-back, 

uma comunicação eficaz, também com o aluno que é uma comunicação diferente. 

P – Nesses processos de orientação o que é que mais gosta de fazer?  
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R – Eu penso que o que mais me agradou nas várias orientações que tive ao longo 

destes anos, foi sem dúvida o conseguir transmitir ao aluno, o que é o perfil da 

enfermagem, o que é o cuidar directo ao doente, talvez demonstrar ao aluno a 

importância que há entre relacionar a técnica da enfermagem com a comunicação 

com o utente e família, penso que é o mais difícil e a essência da enfermagem está aí, 

para cuidar, é importante ter em conta um universo tão grande de influências 

necessárias para o utente e para a família, que eu acho que talvez no contexto da 

orientação seja essa a parte mais importante para os alunos, os alunos vêm com 

uma teoria muito definida, vêm muito tecnicistas, talvez tragam paralelamente a 

importância da relação de ajuda com o utente, mas dá-me ideia que o que os alunos 

trazem é tudo muito departamentado, e às vezes será no contexto de trabalho que 

eles vão conseguir fundir a relação de ajuda com a aspecto técnico que eles trazem 

da escola. 

P – Eu agora pergunto-lhe em relação à sua aprendizagem nesta área, no fundo 

como é que a prendeu a fazer o que faz? Ou seja, a orientar alunos? 

R – Isso é engraçado e ao mesmo tempo, talvez ligeiramente complexo de responder 

pelo seguinte... Por isso mesmo porque algumas coisas foram inatas, algumas coisas 

de inatas passaram a reflexões que foram surgindo ao longo do contexto e que se 

transformaram em alguma aprendizagem. Eu acho que foi ao mesmo tempo um 

crescimento pessoal, com a experiência que fui tendo em relação aos alunos, porque 

são também todos eles diferentes, todos eles nos trazem algum benefício, 

aprendemos com eles algumas coisas, e ao mesmo tempo somos obrigados a crescer 

com as necessidades que eles têm, daí que talvez do inato, a pessoa ter necessidade 

de fundamentar, de reflectir de forma a conseguir ter uma perspectiva diferente 

sobre o que é a orientação de alunos. 

P – E no fundo como é que chegou até aqui? Teve como referência alguns 

modelos? 

R – Eu penso que eu posso transmitir como foi importante na minha formação 

inicial... Posso transmitir isso de uma forma muito simples, tem a ver com a 

orientação que eu tive por parte da docência da escola. Daí o facto de eu ter 

utilizado muito aquilo que me foi transmitido, tive muito bons docentes, fiz a minha 
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aprendizagem quase toda neste hospital, e por incrível que pareça, já nessa altura, 

há dezasseis ou dezassete anos atrás, o que eu encontrei no hospital, foram pessoas 

na altura já vocacionadas para a orientação de alunos, e talvez por essa experiência 

ter sido tão vinculativa, eu tenha aproveitado muito dessa aprendizagem e 

aperfeiçoar depois nesta fase. 

P – E a relação com os seus pares? Foi importante para a construção do que 

hoje sabe sobre a orientação de alunos? 

R – Eu acho que sim. A equipa tem muitas personalidades, as pessoas não são todas 

iguais, umas encaram as coisas de uma maneira normal ou inata, tentam aproveitar 

a experiência da outra pessoa, e realmente tirar algum lucro, entres aspas, com a 

experiência do colega, quer seja o mesmo elemento, ou o elemento integrante dessa 

equipa, mas depois eventualmente nota-se se a pessoa se quiser reportar a alguns 

casos específicos, encontra-se alguma rivalidade em relação ao facto de a pessoa 

ser orientadora ou não ser. Eu penso que o mais importante é, à parte disso, ter de 

tentar fazer essas pessoas perceberem que todos os elementos da equipa podem ser 

bons enfermeiros orientadores, transmitindo os conhecimentos que temos, porque 

também não interessa ficar com eles só para nós, talvez o facto de haver uma grande 

abertura com os outros elementos da equipa, talvez ao mesmo tempo sirva para 

moldar a personalidade dessas pessoas que são mais reticentes em relação ao facto 

de não terem ainda sido enfermeiros orientadores. 

P – Alguma vez se sentiu desmotivada com a sua função de orientação de 

alunos? 

R – De facto as motivações iniciais, que referi há pouco, mantiveram-se. Eu nunca 

recusei alunos, foi sempre do meu agrado ter alunos, embora independentemente do 

facto de eu saber que era importante para o serviço eu ser enfermeira orientadora, 

visto terem depositado essa confiança em mim, pessoalmente muitas vezes balancei 

entre a carga de trabalho que tinha e o facto de pensar que se calhar se não tivesse 

alunos, nesta altura para mim era benéfico porque tinha menos carga de trabalho, 

sem dúvida que é difícil às vezes ter o mesmo número de doentes, a mesma carga de 

trabalho e ainda um ou dois alunos sob orientação. Nessa perspectiva eu penso que 

o ideal seria que o enfermeiro orientador não tivesse carga de trabalho, a não ser o 
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aluno. Talvez aí tivesse mais disponibilidade, talvez aí a orientação fosse muito 

melhor, porque é complicado às vezes ter a mesma carga de trabalho e ainda alunos 

em orientação.  

P – Claro. Acha que o facto de ter estado esses sete anos na orientação de 

alunos, a influenciou de alguma forma no seu profissionalismo?  

R – Foi sem dúvida muito importante para o meu profissionalismo, sem dúvida... 

Influenciou-me em vários aspectos. Portanto influenciou-me pelo facto de eu ter que 

fazer muito mais pesquisa, do que se não tivesse alunos. Há uma série de questões 

que os alunos nos põem e que nós não estamos habituadas a reflectir sobre elas no 

dia a dia em contexto de trabalho. É preciso a pessoa realmente fundamentar-se 

muito mais, para saber argumentar com os alunos para saber porque é que se faz 

assim, é preciso a pessoa pesquisar mais porque o saber fazer deixa de ser tão inato 

e passa a ser muito mais fundamentado. Para mim foi importante também porque 

era uma coisa que... (pausa) era um assunto do meu gosto pessoal, gosto da 

orientação de alunos, gosto muito de formação. É uma área que, entretanto eu 

também pensei também em investir, e pensei ao nível da formação. Penso que o facto 

de ter sido orientadora ajudou-me também nessa perspectiva, pelo facto de eu gostar 

muito de formação, obrigou-me também a fundamentar-me mais nessa área, que era 

uma área de interesse pessoal. 

P – Está a falar-me muito de formação, teve alguma formação específica para a 

orientação de alunos? 

R – Não, não tive nenhuma formação em concreto para a orientação de alunos, mas 

acho que seria importante ter alguma formação, por exemplo, nas escolas. As 

escolas têm um papel fundamental sobre isto, eu penso que se derem alguma 

fundamentação também, nesta fase será que depois também seja mais fácil 

seleccionar os enfermeiros orientadores, porque assim os enfermeiros terão uma 

perspectiva diferente, sobre o que as escolas pretendem e sobre o perfil ideal de um 

bom enfermeiro orientador, e talvez aí se consiga seleccionar também quer 

pessoalmente, porque a pessoa se calhar vai aí encontrar a tal fundamentação que 

não...que não será a pessoa ideal para se ser enfermeiro orientador, quer a nível de 

chefias será mais fácil então o enfermeiro chefe também seleccionar dentro da 
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equipa de acordo com esse perfil. Pois porque às vezes são detectados alguns 

problemas nos finais dos estágios e em que se vêem algumas lacunas que depois 

poderiam ter sido evitadas. 

P – Claro. E perante todos os argumentos que me tem dado, eu agora pedir-lhe-

ia para me explicar como é que normalmente fala da sua função enquanto 

orientadora?  

R – Ora eu penso que em termos de descrição... que talvez uma descrição que siga 

um perfil muito básico, principalmente eu saliento como mais importante a 

fundamentação teórica para suporte de toda a orientação, o mais exaustivo possível, 

uma fundamentação específica na comunicação, que é muito importante...temos de 

ter a certeza que aquilo que comunicamos é eficaz, uma avaliação precisa do feed-

back, se o perfil que nós estamos a transmitir, além de compreendido, é também, 

vamos lá, traduzido de forma eficaz, porque os frutos que vamos ter daí, também se 

esperam como eficazes, que as expectativas também sejam eficazes entre noventa a 

cem por cento. 

P – Está novamente a referir a importância que todo o processo tem para si. 

R – Claro, para mim é muito importante, mas reafirmo que eu acho que se torna 

demais importante que este perfil, se alguma vez estivesse definido e contextualizado 

num protocolo de parcerias com as escolas, seria muito importante que houvesse 

uma selecção de enfermeiros orientadores, que esse perfil fosse exaustivo, mas que a 

enfermeira orientadora também tenha a liberdade e um espaço de orientação 

independente da prestação de cuidados directos, porque a sobrecarga de trabalho 

depois pode influenciar. É importante esse perfil de enfermeiro orientador. Um 

enfermeiro precisa de espaço, liberdade, menos carga de trabalho, para poder ser 

um enfermeiro orientador exemplar, mas que também possa responder a todo o 

perfil que é exigido. 

P – Perante o acréscimo de responsabilidades, que sabemos que existe, acha que 

é uma boa ideia ter enfermeiros a formarem alunos de enfermagem? 

 

R – Eu penso que a partir de um certo nível de ensino clínico é fundamental. Eu 

penso que é fundamental que a docência acompanhe os alunos no princípio do 



 
 

 
 

 
 

 

62 

curso, no primeiro e eventualmente no segundo ensino clínico, porque é um choque 

grande para os alunos, a entrada num hospital, a primeira prestação de cuidados, e 

eu penso que eles estão ainda muito vinculados à docência, precisam muito de 

conhecer o hospital, mas ainda com alguém que eles têm alguma confiança que 

serão os docentes da escola, nos primeiros contactos a nível hospitalar, depois eu 

penso que a partir daí, o mais importante é que existam realmente enfermeiros 

orientadores com perfil de orientação para serem eles os formadores em contexto de 

trabalho dos alunos, pois estes precisam de ganhar experiência, experiência no 

contexto da nossa realidade hospitalar e essa ponte só pode ser feita pelos 

enfermeiros do próprio hospital.  

P – Enquanto está nessa função como é que se considera? Como é que se vê? 

Como enfermeira ou como orientadora/formadora? 

R – Nessa parceria de orientação em colaboração com a escola, eu considero-me 

acima de tudo enfermeira, porque é o meu contexto de trabalho como enfermeira 

prestadora de cuidados directos, mas ao mesmo tempo consigo equilibrar isso de 

maneira a que seja feita a ponte directa com o aluno, arranjando sempre um espaço 

para ser ao mesmo tempo um docente que é o que eles esperam que um enfermeiro 

seja ao mesmo tempo. Talvez essa palavra englobe tudo. 

P – E acha que todos os alunos esperam que o enfermeiro orientador vista o 

papel de docente? 

R – Eles esperam talvez de uma maneira inconsciente, ou no subconsciente 

deles...Eu penso que o que os alunos esperam sem dúvida é que nós sejamos 

enfermeiros porque eles querem ser isso também... Enfermeiros e encontrarem um 

modelo no orientador. Vão com certeza, tal como as crianças, repetem aquilo que os 

pais fazem e tentam copiar... Reportam-se a essa imagem... Eu penso que os alunos 

têm esse mesmo objectivo. Tentem adquirir as nossas competências, tentam repetir 

as nossas competências, tentam fazer tudo igual ao enfermeiro orientador se acham 

que o modelo é ideal, mas ao mesmo tempo, o que eles esperam é que o enfermeiro 

seja docente, tenha a mesma capacidade que tenha um docente, de se aproximar da 

realidade deles, que os saiba compreender, que não seja tão distante como um 

enfermeiro que presta cuidados em relação ao aluno, mas que ao mesmo tempo se 
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saiba por no papel do aluno, e saiba realmente acarinhá-los nesta fase, eles 

precisam mesmo disso... é o que eles esperam do enfermeiro orientador.  

P – Pois, porque sabemos que existem estágios por vezes menos bem sucedidos 

para os alunos não acha? 

R – Eu penso que os tais protocolos com a escola seria uma aposta muito válida 

para minimizarmos situações de algumas práticas clínicas com menos qualidade ou 

sucesso. Isto e haver definido alguns perfis de enfermeiro orientador, não na parte 

técnica, mas se for necessário, e com certeza que seria o ideal, seria fazer uma 

formação a nível também da psicologia, que o enfermeiro sem dúvida perde essas 

noções desde que sai da escola até ... Sei lá, cinco ou seis anos de profissão, perde e 

é preciso voltar a reflectir sobre isso, porque todos os estágios para os alunos são 

um choque, são traumatizantes, os primeiros dias de estágio para o aluno são 

situações de stress muito complicadas e é muito importante que o enfermeiro 

orientador saiba ajudar a gerir, sem dúvida. Eu penso que só aí é que talvez o aluno 

tenha uma experiência menos traumatizante, é preciso que o enfermeiro saiba 

também moderar algumas atitudes porque o ideal de um enfermeiro orientador é que 

seja minimamente equilibrado, para não provocar alguns problemas ao aluno, quer 

a nível técnico, quer a nível emocional. Eu penso que isso minimizava à partida, se 

pudesse dar essa formação e ao mesmo tempo se pudesse libertar a carga de 

exercício profissional do enfermeiro. É muito importante que o enfermeiro tenha 

tempo e disponibilidade para o aluno, o que na nossa realidade, no nosso contexto 

não existe. Eu penso que ao fim de algum tempo, a sobrecarga influencia algumas 

das atitudes que os enfermeiros manifestam. 

P – Pois, e esses momentos poderão ter repercussões na prática da orientação? 

R – Sim, sem dúvida. Eu penso que isso acontece com alguma frequência. Pelo que 

eu tenho observado, quer na minha realidade quer de outros colegas que também 

orientam e com quem eu tenho falado... Isso pode acontecer. Na minha perspectiva 

essas repercussões podem ultrapassar-se, se houver um melhor relacionamento 

entre equipas, entre parceiros da mesma profissão ao nível da enfermagem, porque 

às vezes existem alguns ciúmes relacionados com o facto de estarmos a orientar, ou 

em relação ao facto de haver enfermeiro de ligação com o controle de infecção 
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hospitalar, em relação ao enfermeiro responsável pela formação em serviço... enfim 

porque não podem todos ter os mesmos cargos, eu penso que as pessoas têm de 

começar a interiorizar que pelo facto de terem perfil para determinada coisa, não 

pode ser só por nomeação do enfermeiro chefe ou coordenadora, tem de ser por 

aquilo que a pessoa consegue demonstrar, pelas competências que consegue ter, e 

para isso talvez seja importante que as pessoas se comecem a motivar para o seu 

crescimento pessoal, para conseguirem realmente demonstrar aquilo valem, é só 

assim que realmente as pessoas conseguem chegar a determinado nível. As pessoas 

têm de se capacitar que os níveis são atingíveis, mas pelas nossas competências, 

pelas nossas qualificações e não porque nós também queremos ser porque o outro 

também é, só isso não chega. 

P – Tem mais alguma coisa a referir ou a sugerir no âmbito da temática da 

orientação de alunos? 

R – Eu penso que o essencial foi referido na entrevista. Eu acho que é um trabalho 

importante pela avaliação que se consegue eventualmente fazer, sobre o que é a 

perspectiva das pessoas sobre o que é a orientação, eu penso que passa tudo por aí. 

P – Resta-me então agradecer a sua disponibilidade e atenção. Muito obrigada 

por tudo. 
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NOTA INTRODUTÓRIA: A entrevista5 teve lugar numa sala destinada ao 

convívio da equipa de enfermagem no serviço do entrevistado, pelas onze horas. 

Após esclarecermos e legitimarmos o entrevistado, passámos à formulação das 

seguintes questões. 

 

P – Eu começava por lhe perguntar há quanto tempo trabalha aqui no hospital? 

R – Eu trabalho cá há seis anos, no serviço de urgência, e só passei pelo serviço de 

urgência quando ainda andava na escola, primeiro tive uma experiência de um ano 

de cuidados de saúde primários num centro de saúde. Faço carro rápido há cerca de 

um ano, que faz parte das responsabilidades do Hospital de Santa Maria. 

P – E nesses sete anos de experiência há quantos é que orienta alunos? 

R – Eu tive dois anos sem orientar alunos, depois tive outros dois anos a orientar 

alunos de forma regular e depois passei como segundo elemento da equipa e aí 

oriento os estágios das várias escolas. 

P – Quando está a orientar alunos de enfermagem, o que significa isso para si? 

R – Quando se está a orientar um aluno de enfermagem, parte-se logo de uma coisa 

que é fundamental, que é, nós termos uma grande responsabilidade por toda a 

enfermagem, por isso hoje em dia também me compete a mim escolher as pessoas 

que vão orientar e é uma coisa que me preocupa, porque eu deixar um aluno com 

uma pessoa que eu posso ver que não tem tanta vocação para... não é boa dinâmica, 

ou não é boa política, vamos lá... porque muitas vezes podemos ter um excelente 

enfermeiro e não ser um bom orientador. 

P – Então quer dizer que ser um bom enfermeiro não é condição suficiente para 

se ser um bom orientador? 

R – Não. Se calhar, na minha perspectiva acho que o orientador deve ter algumas 

características, também temos de tentar que essa pessoa esteja disponível, porque se 

é uma pessoa que trabalha em dois lados, que anda a correr de um lado para o 

outro, que anda extremamente cansada, se calhar chega a um ponto que não tem a 

mesma abertura, a mesma disponibilidade, a mesma frontalidade para dizer as 

coisas... porque é assim coisas boas para dizer são sempre fáceis, as más são mais 
                                                 
5 Entrevista realizada a 13 de Janeiro de 2005. 
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complicadas, e temos de argumentar as coisas, «olha não sabes fazer...» porque se 

ele chegou ao final do estágio e não souber fazer, não foi só o aluno que falhou. 

Essas coisas têm de ser ditas. Eu costumo utilizar uma frase, porque sou muito 

brincalhão, e costumo usar uma frase que é «vocês vêem-nos sempre a rir mas 

atenção, eu sou tão exigente quantas as vezes que me virem a rir», e é essa a 

filosofia. Eu dou-lhes logo um cheirinho para eles perceberem desde o início, porque 

às vezes quando alguma coisa corre menos bem, eu digo assim, estou-me a rir... e 

eles vão perceber um pouquinho sobre aquilo que lhes vamos transmitir, mas de 

facto acho que o orientador deve ter algumas características como a 

disponibilidade, acho que é fantástico e é assim que o aluno vai encarar, tem de 

deixar o aluno... e nós aqui apanhamos alunos, a maior parte deles já na fase final 

da aprendizagem escolar e aí já vêm com uma bagagem teórica e prática, já a 

saberem algumas coisas. A nós compete-nos orientar, fazer com que eles tenham 

várias experiências, dentro deste campo, porque o nosso estágio é muito vasto, 

apanha áreas desde a traumatologia até todas as áreas médicas, tem tudo. Aqui nós 

costumamos orientar mais as pessoas para a vertente do contacto directo com a 

população, tem mais essa vertente, porque nos outros serviços eles têm os familiares, 

mas não têm uma relação tão grande. Em relação à parte do internamento, no 

serviço de observação, aí fica-se mais protegidos dos familiares, é mais 

directamente com o doente... 

P – E para si como é integrá-los nessas valências todas? 

R – É assim, neste momento eu penso que é uma das lacunas que o nosso serviço vai 

tendo até no geral em termos profissionais, porque nós muitas vezes lidamos muito 

com a pessoa e esquecemos um pouquinho aquelas que cá estão fora, e isso de facto 

é difícil passar para os alunos. O aluno, por aquilo que eu tenho visto, poucos são 

aqueles que estão pouco à vontade ainda, que estão em situação de 

urgência/emergência, então quando apanham uma situação dessas a família passa 

completamente ao lado, temos de os alertar, temos de os deixar ver, e perceber que 

quando se tem um pouquinho se calhar pode-se dar uma palavrinha para o lado de 

fora da porta, deixar os familiares verem, eu acho que é fundamental, não é? Quem 

ainda não teve um familiar doente? É isso que eu passo para os meus alunos... 
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P – E em relação a outras coisas que considere importantes transmitir aos 

alunos? 

R – Eu acho que é muito importante o enfermeiro no dia a dia falar com o aluno, 

para ele ter a noção de onde está e aquilo que estão à espera dele e que acham que 

ele se calhar consegue mais alguma coisa, melhorando este aspecto, aquele aspecto, 

fazendo uma retrospectiva do dia, acho que é fundamental, outra coisa que eu acho 

é que o enfermeiro não deve passar todos os conhecimentos para... se o aluno está 

cá, se apresenta algumas lacunas, vamos substitui-lo um bocadinho naquela altura, 

mas vamos dizer-lhe que se teve de substituir, porque ele não estava à altura para a 

prestação daqueles cuidados, nem para o utente nem no contexto que o envolve, e 

então fazemos com que ele procure, porque se calhar no dia a seguir nós vamos 

questioná-lo sobre a mesma situação, e ver se ele mudou ou não o comportamento, 

se ele não mudou, é porque estamos a falhar e temos de abordar outra estratégia, se 

mudou, pronto, melhor, pensamos que estamos a evoluir e a transmitir bem. 

P – Está-me já a falar da sua preocupação em relação ao que ele aprende. No 

fundo o que é que espera com as suas actividades quando está a orientá-lo? 

R – Nós tentamos aqui e visto que os alunos já estão numa fase final, aquilo que 

costumamos fazer numa conversa inicial é que o aluno faça um diagnóstico da 

situação, e depois que nos diga o que pretende desenvolver em estágio, para 

orientarmos nesse sentido o estágio. A seguir tentar dar algumas achegas do nosso 

conhecimento, da nossa experiência sobre o que vai ser aquele estágio e então 

depois no dia-a-dia acompanhá-lo e eu penso que aí também nos compete um 

pouquinho identificar as necessidades de cada um, cada um é único... nós 

trabalhamos todos de forma diferente e espero que cada aluno e colega que passou 

por mim que tenha aprendido alguma coisa, mas que seja diferente de mim... todos 

somos diferentes, ele aproveita aquilo que viu de bom, não repita aquilo que viu de 

menos bom, e tente compreender às vezes alguma situação que nós façamos que não 

seja tão boa, às vezes conversar um pouquinho, se nós temos a noção de que não 

fizemos alguma coisa bem, conversar e reflectir ajuda, e dizer «olha fizemos assim 

por isto, as contingências na altura só tínhamos esta hipótese, lembras-te de outra?» 

Até pode ser, porque quantas vezes a gente conversa com os alunos e depois temos 
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coisas a melhorar, e sempre que somos questionados, porque eu penso que quem 

está com alunos tem outra coisa, tem sempre a hipótese de evoluir, porque não fica 

estagnado, «ah não sei o que é isso... nem se preocupa em ir ver...» Eu por exemplo 

quando sou questionado por alguma coisa, tanto faz ser aluno ou não ser, alguma 

coisa do serviço que eu não sei, que são muitas que vão surgindo no nosso dia a dia, 

há sempre pesquisa que vou fazer, há a pesquisa feita em casa, há a pesquisa aqui, 

nós hoje em dia temos Internet que podemos consultar no serviço, não quer dizer que 

seja fácil, porque os turnos muitas vezes não nos permitem isso, mas se calhar numa 

noite, às quatro ou cinco da manhã porque não passar os olhos sobre qualquer coisa 

que a gente tenha curiosidade em ver, claro que para os alunos é importante também 

eles sentirem que têm alguém do outro lado que sabe alguma coisa e que consegue 

transmitir o conhecimento. Outra coisa que eu penso que é muito importante nos 

orientadores é a passagem de conduta e de comportamentos das pessoas perante as 

situações, que é não sermos passivos perante a situação, e sempre que eu falo no 

doente, falo na família, porque cada doente tem o seu familiar, ele pode estar ou não 

internado, pode estar em ambulatório, e aí nós temos de estimular e alertar, para 

sermos activos, para não nos deixarmos cair numa rotina, a de é mais um doente. 

Essa rotina não pode acontecer num serviço de urgência quando entram por média 

cerca de quinhentos doentes por dia, neste momento estão a entrar cerca de 

setecentos doentes, devido ao clima que temos presente, são situações que nós 

devemos estar despertos para não deixar nem nós como profissionais nem o aluno. E 

a conduta, a postura como nós nos apresentamos perante as situações, o 

fardamento... as pessoas podem pensar que não é importante, mas a imagem, a 

primeira imagem é importante. A gente quando chega a um local, por exemplo um 

restaurante com um empregado mal vestido e a cheirar mal, a primeira imagem do 

restaurante é essa e é a que fica. A nossa é a mesma, nós somos o espelho do nosso 

hospital, por isso o fardamento, a forma como nós falamos com as pessoas, temos de 

ter presente que nós estamos a lidar com o público, e lidar com o público já não é 

muito fácil, e lidar com o público em situação aguda de crise e de doença é mais 

complicado ainda e às vezes alguns pequenos gestos, conseguimos transmitir muitas 

coisas para aquelas pessoas e isso é que as pessoas têm de ter a noção, porque às 
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vezes não temos muito tempo, mas o pararmos, o olhar para as pessoas, o estarmos 

disponíveis a ouvir um pouquinho, nem que ela esteja a reclamar, porque muitas 

vezes os doentes reclamam com a sua razão, porque muitas vezes podemos não ter 

mais nada para oferecer, mas pelo menos dizer «a senhora está a reclamar por uma 

coisa que é verdade, mas neste momento temos este problema assim e assim...». Em 

relação aos alunos é de facto permitir que eles estejam disponíveis para esta 

situação, estimulá-los a ... e depois a postura tanto com as pessoas como 

interdisciplinarmente entre todas as equipas, é um espaço em que nós temos de 

demonstrar aquilo que sabemos, temos de saber o nosso lugar e aquilo que sabemos 

e quando temos de dizer alguma coisa temos de ser frontais com as pessoas... «é 

assim fazemos isto por isto...» e obrigar a que a equipa nos reconheça, porque 

muitas vezes surge esta pergunta «quem é que disse?» Esta pergunta surge 

frequentemente, se for um está bem, mas se for outro já não está bem, quer dizer que 

se calhar a imagem influencia. É isso que eu acho que é importante, é importante 

passarmos isso para os alunos, a imagem que nós passamos, aquilo que nós 

conseguimos e aquilo que nós sabemos, e assumir claramente aquilo que não 

sabemos e procurar ajuda junto de um colega ou de outro técnico que nos possa 

ajudar. 

P – Pelo que me parece, pensa muito nas eventuais questões que os alunos lhes 

possam fazer, isso é importante para si, essas questões? 
R – Claro que essas questões dos alunos são importantes, contribui para o meu 

crescimento, sem dúvida alguma. Para já aquilo que eu não souber identifiquei-o 

naquele momento, ou um problema ou um deficit daquilo que eu não sabia, e muitas 

vezes é graças às perguntas dos alunos. Compete-me a mim neste momento ir à 

procura de o minimizar, parte-se logo daí, já nem digo só para responder ao aluno, 

porque é assim eu não ando aqui só para responder ao aluno, ando aqui para estar 

bem comigo e para estar bem com os outros, é isto que eu tento fazer no meu dia a 

dia de trabalho. 

P – Relativamente a essas actividades, pode falar-me mais concretamente sobre 

o que realmente faz quando tem o seu aluno? 
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R – Penso efectivamente na orientação dos alunos, penso que nós devemos delinear, 

não queremos que o aluno faça tudo, e às vezes é uma coisa que se passa, deixamos 

tudo para ele fazer e depois ele não cresce de forma cimentada e depois apresenta 

várias lacunas. As coisas têm de ser planificadas, devemos de facto ver o que ele 

consegue fazer e o que não se consegue fazer e ir dando passo por passo para ir 

tendo consistência no trabalho que está a desenvolver, para isso temos de o avaliar 

dia após dia. Sem fazermos essa avaliação, nós não conseguimos saber se ele atingiu 

algum objectivo daquilo que se pretende, se está longe ou não, o que podemos fazer, 

porque é assim, há pessoas que, por exemplo, numa determinada técnica possam ter 

dúvida, mas para o aluno, a mim não me preocupa nada que o aluno não saiba 

determinada técnica, o aluno se não souber aquela técnica, ao final de cinco vezes, 

sabe, se não souber ao final de dez ou de quinze há-de saber e depois fá-la com 

maior ou menor dificuldade. Para mim interessa-me mais que ele saiba como é que 

se faz, porque é que se faz e se calhar para mim é muito mais grave um doente, por 

exemplo... Ir puncionar um doente e não tratar a pessoa pelo nome dele e não lhe 

dizer «eu vou fazer isto porque é preciso por isto» do que ele falhar a via e não o 

colocar, para mim ele passa com a maior da facilidade. O não falar, quando chega 

aqui num quarto ano sem ter esses cuidados de personificar de facto, essa pessoa, eu 

acho um bocadinho grave, porque eu amanhã estarei deitado numa cama com 

qualquer coisa, e ele vai-me fazer a mim o que fez ao outro. 

P – E como é que reage nessas alturas? Como é que contorna a situação? 

R – Eu nessas alturas quando são estas coisas com o doente não deixo passar, e ai 

digo «olhe Sr. X, o meu colega vai-lhe dar uma picadinha para lhe colocar um 

soro...» dar uma explicação ao doente, porque enquanto nós colocamos um garrote 

e desinfectamos o braço o doente já se apercebeu que o vamos picar, mas temos 

sempre de dar estas palavras para o doente, acho que é fundamental. 

P – E já teve alguma experiência de orientação em que as coisas não tivessem 

corrido muito bem? 

R – Não, as coisas não têm corrido sempre muito bem, quer da parte do orientador, 

como da parte do aluno. Comigo ainda não tive situações muito desagradáveis, mas 

já observei situações em que as pessoas se incompatibilizaram numa fase inicial, 
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penso eu que surgiu... penso que o enfermeiro teria a capacidade de dar a volta à 

situação, não o conseguiu se calhar pela melhor forma devido ao excesso de 

trabalho em que andava, estar com um mestrado em cima, quando se trabalha aqui 

nas quarenta e duas horas, os turnos muito pesados, os doentes a exigirem muitos 

cuidados e depois se calhar não se deixou espaço suficiente ou não se conseguiu dar 

a volta à situação, e às vezes uma palavra mal dita numa situação aguda, estraga o 

resto do estágio, porque a pessoa perde a confiança, diz que estão ali para o tramar 

e desde que este sentimento passa na cabeça do aluno, ele já tem a perder, tem a 

perder ele porque se calhar na sua formação poderia tirar muito mais e não tira, 

ficamos a perder todos nós porque são menos conhecimentos que são transmitidos, 

são menos condutas e alguns valores que não são transmitidos da melhor maneira, o 

que não é mau termos situações desagradáveis durante o estágio, a nossa vida, o 

nosso dia a dia é muito complicado e surge-nos muitas situações adversas, se nós as 

formos tendo vamos aprendendo a resolvê-las, a colmatá-las e a crescer... 

P – Se eu lhe pedisse agora para me diferenciar um bom de um mau orientador, 

que características é que incluiria em cada um? 

R – Olhe o orientador, e acima de tudo as pessoas que eu considero, não quer dizer 

que o sejam menos boas orientadoras, é a pessoa que pensa «eu sei tudo no serviço, 

não preciso de fazer formação, não me conseguem transmitir nada de novo...» e esta 

pessoa normalmente com o aluno tem uma postura distante, não dá muito à vontade 

ao aluno que é para ele não o questionar para não mostrar as suas debilidades, 

porque há enfermeiros que de facto pensam que se alguém lhes fizer alguma 

pergunta, e se ele não souber passará a ser mau enfermeiro, olhe a mim já me 

fizeram algumas perguntas que não sabia e não me considero mau enfermeiro, tento 

procurar para saber, para se me perguntarem amanhã eu já saber pelo menos 

aquela, posso não saber as outras, mas aquela eu já sei. Agora eu penso que uma 

das coisas que nós devemos ter é a disponibilidade, a calma também é importante, o 

bom trato com as pessoas é outro, o ter conhecimentos é efectivamente importante... 

Ah... Mais situações em termos de um bom orientador... Acho que tem de ter muito 

bom senso e ser um bom avaliador da situação também é importante, porque se 

calhar há aquele aluno que não consegue vir a atingir um estágio muito em cima, 
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mas se nós nos esforçarmos para ele fazer um estágio bom, se calhar para aquele 

aluno já é muito bom, por isso é que temos de ter esta noção. Acho que também é 

muito importante. Mas nós agora estamos a passar por uma época muito 

complicada, muitas vezes as pessoas precisam de um papelinho para depois 

ingressarem numa escola, e quando me dizem «eu quero orientar porque preciso 

disto para...» (risos) é muito complicado, então faça um poster que também tem 

pontos no complemento, trabalhou, desenvolveu qualquer coisa dele e se calhar não 

tem a melhor postura para o fazer com alunos, e isso... é assim, vamos então fazer 

formação de outra forma, e quando as pessoas estiverem motivadas e disserem assim 

«eu quero um aluno porque gosto de ensinar, porque gosto de estar com o aluno, 

porque me divirto, porque me motivo, porque aprendo, porque é ele que me motiva a 

procurar mais» esta é a pessoa que eu acho que deve estar, pode se calhar não ter 

tantos conhecimentos como a outra, mas se calhar vai fazer sair um melhor 

profissional e tem um maior espaço de evolução nesta área do que o outro que 

precisa do papel. 

P – E acha que os enfermeiros orientadores são seleccionados de acordo com 

essas características? 

R – Eu penso que a enfermeira chefe tem em conta essas características quando 

selecciona as pessoas, pressiona-nos um bocadinho a nós coordenadores de equipa, 

para que nós tenhamos muita atenção em quem aconselhamos, porque somos nós 

que também tomamos essa decisão. A enfermeira chefe dá a sua opinião e quanto 

muito pode dizer «esse não», dentro da equipa, é o chefe e o segundo elemento que 

orientam e que fazem um pouco o papel da chefe, porque repare, a nossa enfermeira 

chefe tem cento e cinco enfermeiros para coordenar, nós por equipas somos vinte 

elementos, existem medicinas que nem vinte elementos têm no serviço, quanto muito 

quinze, e são essas situações que não são fáceis, por isso no dia a dia somos nós que 

temos de escolher, somos nós que passamos a mensagem à enfermeira chefe, somos 

nós que estamos no dia a dia e nos apercebemos, às vezes e vamos dar outras 

estratégias, quem está a coordenar a equipa para colocar alguém com um aluno, há 

pessoas que estão muito motivadas para os alunos, se calhar parece-nos a nós que 

em termos de algumas condutas pode nem ser a melhor pessoa, essa pessoas às 
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vezes é escolhida, e é escolhida porque nós vimos que temos margem para ela 

crescer também, e então responsabilizando-se, estando mais activos, estando 

presente, não deixando que essa pessoa tenha algumas condutas que por vezes não 

conseguimos mudar no dia a dia, dizer «tu tens essa responsabilidade e isso não 

pode acontecer.» 

P – No fundo está a falar da relação que existe entre a orientação do aluno e o 

crescimento do orientador? 

R – Claro, a pessoa cresce sempre, sempre, mesmo que se tenha trinta anos de 

serviço, vinte ou dois. 

P – E já que estamos a falar de crescimento, como é que cresceu nessa função de 

orientação? 

R – Na minha experiência pessoal dentro do serviço, tive aspectos positivos e 

aspectos negativos sobre a forma como cresci, também na orientação, mas nem tive 

muitos alunos, não me foi permitido muitos, porque eu saí de uma equipa, onde era 

em termos hierárquicos de doze ou treze elementos eu era se calhar o sétimo ou o 

oitavo, foi-me permitido pela minha forma aberta, se calhar de conversar de estar, 

de ter alegria no serviço, porque acho que é fundamental, porque eu gosto daquilo 

que faço, é por isso que se calhar não me custa tanto estar aqui tantas horas, 

quando aqui entro, quando aqui entro tento esquecer um bocadinho aquilo que vai 

lá fora porque gosto, se não estava sempre a olhar para o relógio. Dentro dessa 

perspectiva fui depois eleito, e aí foi a nossa chefe que escolheu os coordenadores e 

os chefes de equipa e eu dei um passo muito grande, se calhar esse passo, uma das 

coisas que eu lamento foi se calhar eu não ter algumas coisas sedimentadas, e aquilo 

que eu tento fazer para os alunos, não me estava a ser dado para mim, que era o 

degrauzinho para eu ir crescendo, e isto para um elemento com pouco tempo de 

urgência não foi fácil, temos outros colegas, passei a coordenar outros colegas que 

estão cá há dez anos, não foi fácil, passei momentos muito complicados de às vezes 

sair daqui com vontade de chorar, por outro lado fazer ver aos colegas que nós 

temos capacidade para, fomos tendo motivação, o voto de confiança, a importância 

e o status que isto nos dá e o reconhecimento que isso nos dá. Esta situação passa 

pelo tempo, por não querermos mudar tudo de um momento para o outro, deixar que 
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as coisas aconteçam, se calhar tive de engolir muitos sapos, como nós costumamos 

dizer, mas penso eu que é a estratégia adoptada, ir lidando com as situações 

adversas, com a assertividade que nós achamos... Nós deparamo-nos com muitas 

situações em que os nossos colegas tentam ver se nós temos ou não capacidade para 

o fazer, põe-nos coisas como rasteiras, fazem algumas coisa, outras boicotam-nos, 

outras não fazem, para mostrarem que não se fez, para ver se nós descobrimos que 

não está feito, é muito complicado nesse sentido. Eu graças a Deus hoje tive uma 

coisa que é certa, tenho à vontade no serviço, e hoje essas pessoas dizem «o F. tem 

características para...», já não o fazem, às vezes questionam-nos um bocadinho... eu 

às vezes digo «não é preciso ter muitos, é preciso é ter alguém que mande» ele pode 

não mandar bem, mas se tiver uma estratégia a orientar, pode não ser a melhor, mas 

tem uma estratégia, agora ter alguém que não tem estratégia quando está à frente de 

alguma coisa não pode ser, em situações em que temos de ser rápidos tem de ser 

«faz!...» e essa situação tem de ser directa e temos de confrontar as pessoas 

directamente com isso, depois estamos completamente abertos, completamente 

receptivos para conversas e discutir sobre essas situações, aprendi muito com isso. 

E é muito importante nas fases de descompressão reflectir sobre o que fazemos bem, 

porque nós fazemos sempre coisas bem, mesmo que a coisa tenha corrido mal. Eu 

acho que se nós reflectirmos sobre aquilo que fazemos e se criticarmos as coisas de 

forma construtiva, aprendemos e crescemos.  

P – E com os alunos mantém essa postura? 

R – Com os alunos passa-se o mesmo, reflectir com eles, discutir caso a caso, doente 

a doente aquilo que fizemos bem, eu acho que o reforço positivo é fundamental, 

quantas vezes nós saímos e eu na minha forma se calhar assertiva e lúdica, há pouco 

tempo tive uma brincadeira, o doente estava inconsciente, se calhar aquelas 

brincadeiras que nós não devemos ter, mas se calhar foi positivo, foi uma situação 

de uma entubação nasogástrica, o aluno não conseguia desenvolver essa técnica e 

tinha dificuldades para o conseguir, iamos fazer mais uma tentativa para ele 

conseguir, e então quando ele conseguiu a minha reacção foi dizer «boa!» e quando 

lhe disse boa, dei-lhe uma pancadinha extrema que ele foi com a cabeça para a 
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frente quase a tocar no doente, e essa situação foi positiva porque acho que ele não 

vai esquecer esse reforço nessa altura, que consegui e que foi assim que conseguiu. 

P – Volto ainda à questão do crescimento, no fundo como é que a orientação de 

alunos influenciaram esse crescimento? 

R – Olhe eu penso que nós além da nossa vida pessoal... eu se calhar vou falar uma 

coisa que se calhar não é muito importante para si, mas eu antes de ser enfermeiro 

também acumulava as funções não profissionais de árbitro de futebol, e eu desde os 

catorze anos que dirijo gente num campo de futebol, e aos meus dezasseis anos 

lidava com homens no meu dia a dia, homens com a actividade da arbitragem, onde 

tínhamos que gerir conflitos, e mais uma vez temos de ter estratégias para alguma 

coisa, e isso deu-me uma certa maturidade para encarar essa situação. A outra 

situação foi ter passado por aluno, aquilo que eu senti, se calhar fui mal orientado 

em determinadas alturas, perceber às vezes outras alturas, se calhar coisas não 

muito positivas que me fizeram, mas que me ajudaram porque eram com o objectivo 

de eu crescer e que nunca mais pensamos, por exemplo a primeira vez que fui 

puncionar, a orientadora que estava, e eu apercebi-me que ela tinha alguma 

confiança em mim, e disse-me «vai sozinho!» e eu tremi por tudo o que era lado, 

senti uma coisa horrorosa que foi estar sozinho, mas tive coisas positivas, senti que 

ela tinha confiança em mim, senti que eu tinha características e condições para eu 

estar junto daquele doente sozinho, e por outro lado foi muito gratificante, por acaso 

quando puncionei deixei o mandril lá dentro (risos), mas também vim logo procurar 

ajuda quando achei que não estava bem, procurei não transmitir essa insegurança 

ao pé do doente, não sei se ele percebeu ou não, o que é verdade é que ela me 

continuou a deixar sozinho e eu resolvi o problema sozinho e isso foi uma lição para 

mim. Como orientador eu tento transmitir essa confiança, o deixar a pessoa fazer e 

mostrar que ela tem capacidade para o fazer... penso que o deixar sozinho, eu não o 

faço numa fase tão precoce, para já porque aqui lidamos com o doente numa 

situação de urgência, não é numa situação planificada, de internamento, em que já 

conhecemos o doente, que é preciso repuncionar. Por outro lado acho que quem está 

assim também deve ser um bocadinho acompanhada. Eu sei que se eu estiver lá 

perto da cama às vezes nem estou a olhar para aquilo que o aluno está a fazer, ou 
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estou a olhar pelo canto do olho, mas se o aluno perceber que eu estou ali perto, ele 

pergunta «posso?» e eu assim «já está?», quando eu faço esta pergunta transmito-

lhe confiança, porque eu estou lá, ele sabe que se precisar de alguma coisa é só 

levantar os olhos que eu estou lá, depois também temos de ter a noção de termos um 

doente que se pode aperceber que ele não consegue, depois o doente sente essa 

insegurança, e depois não tem a confiança na prestação de todos os outros cuidados, 

porque nós às vezes pensamos que os cuidados é só fazer, mas quando nós dizemos 

eles apercebem-se que é também o saber as coisas, e o doente tem de saber que é 

aluno de enfermagem que está ali a ser apoiado por um profissional que está por 

trás e que está sempre presente. 

P – No final do processo de orientação o que é que é mais gratificante para si em 

termos de resultados, se é que assim posso dizer? 

R – Penso que no final o mais importante é o meu desempenho e a aprendizagem 

deles. Eu gosto de chegar ao final do estágio e de sentir que as coisas evoluíram, eu 

já tive aqui um aluno que teve a nota mais baixa que os outros, mas se calhar foi o 

mais gratificante para mim, era o que vinha mais fraco, mais mal preparado, e foi se 

calhar o aluno que mais trabalhou e que aceitou tudo aquilo que nós transmitiamos, 

para mim dar aquela nota que foi a rondar o catorze, as escolas não querem menção 

quantitativa, querem qualitativa, mas foi por volta disto. Eu acho que se um aluno 

com mais capacidades quisesse trabalhar com aquele aluno saia daqui com um 

vinte. O outro tinha limitações, muitas delas ele tinha noção disso, a escola sabia 

disso e tinha em parte culpa nisso, porque quando os questionámos e dissemos «a 

aluna não está preparada nisto, nisto e nisto» e num quarto ano vir assim, alguma 

coisa está a falhar para trás. De facto a escola estava numa fase de transição, numa 

fase complicada, mas também penso que podemos transmitir algumas coisas e 

alertar a escola, que se não sabia passou a saber, porque o dizer que passou e que 

teve dezasseis não chega. 

P – Fez alguma formação específica na área da orientação de alunos? 

R – Não, não tive qualquer curso de formação nessa área, para orientação de 

alunos. A pedagogia que tive em termos de formação académica foi a que tive na 

escola, aquelas horas curriculares, não fiz mais nenhum curso, vou tentando 
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melhorar com aquilo que vou vendo, com a nossa experiência do dia a dia, com este 

ou com aquele aluno e também com os colegas, se calhar é importante vermos bons 

exemplos, mas não repetirmos o que vemos de mau, que às vezes vendo de fora 

temos uma análise mais crítica sobre a situação, e então o importante é não a 

repetirmos. 

P – E acha que é boa ideia termos enfermeiros a formar alunos de enfermagem? 

R – Olhe é assim, essa é uma das situações que eu acho que as escolas deveriam ser 

mais interventivas, e penso isso porque eu fui formado há «n» anos e se voltar à 

escola passados estes anos todos não houve nenhuma evolução nalgumas áreas e 

estamos a apresentar o mesmo diapositivo, a mesma coisa, eu penso que isso... ter 

pessoas no activo, que vão vendo, que vão surgindo coisas novas, vão tendo outras 

experiências. O que é que me interessa estar a falar de uma área por exemplo da 

urgência com um enfermeiro que nunca sentiu o que é o serviço de urgência? Ele 

pode em termos teóricos saber muito mais que eu, também não vou dizer que não, 

mas quando nós sentimos acho que transmitimos as coisas com outro sentimento e 

com outro conhecimento das coisas, por isso temos mesmo de ser nós, os da prática 

a orientar os futuros profissionais.  

P – Claro, e se eu lhe pedisse para se apresentar ou caracterizar enquanto 

orientador de alunos, o que diria? 

R – Eu acho que de facto a situação da orientação de alunos é importantíssima e 

reflectindo na entrevista toda, a evolução o crescimento, o ser crítico, o aprender é 

tudo isso, e acho que o aluno faz parte de tudo isso, tanto pelo que nós transmitimos 

para ele, como o inverso, porque se alguma pessoa pensar que só está com o aluno 

por estar, de certeza que não está a ser um bom orientador, essa é uma, a segunda é 

que tem de mudar a sua maneira de ser ou de estar, na minha perspectiva terá de 

mudar. 

P – Na sua profissão de enfermagem, qual acha que é o lugar que a sua função 

do orientador está a ter nesse profissionalismo? Acha que seria uma pessoa 

diferente sem a orientação de alunos? 
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R – Eu seria uma pessoa diferente sem essa orientação aos alunos, saberia menos 

coisas, estava menos maduro a resolver ou a acompanhar algumas situações de 

acompanhamento, nós termos de avaliar outras pessoas é muito complicado, 

procuramos não ser injustos, às vezes não é fácil, se calhar já cometi alguma 

injustiça, mas a avaliação é uma coisa fundamental no processo, e se nós não 

avaliarmos no dia a dia, agora não há nenhum aluno que vá para uma reunião com 

os professores da escola e com a chefe que não saiba aquilo que vou dizer, eu já lhe 

disse directamente ao longo do estágio, naquele dia não é surpresa nenhuma para 

ele, por isso já tive experiências menos boas com alunos que chegaram lá e 

começaram a chorar, mas já tinha chorado algumas vezes cá fora, eu penso que a 

avaliação é um momento de aprendizagem, e era importante que ela ouvisse estando 

a chorar ou não, tentámos dar espaço, a estratégia usada durante o estágio foi o de 

coitadinha, e ali adoptou a mesma estratégia, mas as coisas já estavam pensadas 

desde casa, tentei sempre de forma educada, porque nós não temos de ser mal-

educados para dizermos as coisas menos boas e dissemos frontalmente à pessoa 

aquilo que nós achávamos dela. Ela hoje pode não gostar de mim, pode não me 

querer dizer um olá ou até amanhã, mas pelo menos soube aquilo que eu pensava 

dela, se achou que eu tinha razão pode tentar melhorar aquilo que eu achava que 

não estava bem, se não reflectiu, menos bom para ela porque eu acho que tinha 

muita coisa para mudar. 

P – Enquanto está a orientar alunos, como se considera, como enfermeiro ou 

como orientador? 

R – Eu sou enfermeiro, e como enfermeiro faço mais uma das coisas que gosto muito 

que é orientar. É uma palavra muito grande onde cabe muita coisa «enfermeiro.» Eu 

sou enfermeiro, por vezes tenho a responsabilidade de estar com um compromisso de 

estar com aquela pessoa e estar a contribuir para a evolução de mais um 

enfermeiro, que está a crescer. Nós quando saímos da escola, ensinam-nos a 

gatinhar, mas temos de nos pôr de pé, dar os primeiros passos, ainda temos de 

andar e depois se calhar correr em algumas áreas que estamos mais à vontade, nas 

outras temos de andar mais devagarinho. 

P – Obrigada por tudo, pela sua colaboração e atenção. 
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NOTA INTRODUTÓRIA:  A entrevista6 teve lugar numa das salas de atendimento 

dos utentes no serviço do entrevistado, pelas duas horas, e durante o seu período de 

actividade laboral. Após esclarecermos e legitimarmos o entrevistado, passámos à 

formulação das seguintes questões. 

 

P – Antes de mais eu gostaria de saber há quantos anos é enfermeiro? 

R – Há três anos como licenciado, há quatro como bacharel. Primeiro foi o 

bacharelato e depois fiz o ano complementar ainda na escola, sem sair. Não cheguei 

a exercer durante o complemento por opção, portanto trabalho há três anos. 

P – E há quanto tempo orienta alunos? 

R – Há dois anos e meio... 

P – Foi logo como recém-formado. Não é muito normal aqui na nossa casa... 

R – Pois não, (risos), foi um voto de confiança. 

P – E neste período quantos alunos orientou? 

R – Uns três a quatro. Passam muitos alunos por aqui, desde escolas privadas, 

escolas do norte, do sul. 

P – O que é para si ser orientador de alunos? 

R – Eu quando estou a integrar um aluno, essencialmente ponho-me no papel deles, 

já fui aluno, sei as dificuldades que tive e sei o orientador que eu queria ter ao meu 

lado. Tento o máximo transmitir isso, tento ser uma pessoa calma, que normalmente 

já o sou, falar com eles numa linguagem inicialmente mais acessível, para que 

percebam bem o que é que se passa, para depois começar a aprofundar as coisas, 

mas nunca os desamparar, nunca os abandonar, fazer sempre as coisas com eles, 

pronto essencialmente é isso, um grande acompanhamento, isso para mim é 

importante. 

P – E o que acha dessa função enquanto orientador? Para o seu próprio 

desenvolvimento profissional... 

R – Eu acho que é muito importante, porque eu acho que ao termos alunos, leva-nos 

a ver as coisas num outro prisma, leva-nos a estarmos mais despertos para certas 

coisas, que geralmente não estamos, não quer dizer que não façamos as coisas 

                                                 
6 Entrevista realizada a 14 de Janeiro de 2005. 
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correctamente, mas temos tendência, nós próprios a descurar certas coisas, entra 

muito na rotina, nós sabemos que temos de as fazer, mas com os alunos, temos de 

parar e explicar as várias fases, é assim, assim e assim, e isso faz com que eu cresça.  

P – Então sem alunos, estaria menos sensibilizado para certas coisas? 

R – Penso que sim, sem alunos não me tinha apercebido de certas coisas, dado 

também a ter sido aluno até há bem pouco tempo, tenho isso muito presente, eu acho 

que sim isso é muito importante.  

P – E as interrogações que eles eventualmente lhe façam, são importantes para 

si? 

R – Eu penso que sim, as perguntas deles são muito importantes, aliás uma coisa 

que eu costumo dizer quando tenho alunos é «todas as perguntas por mais tontas 

que sejam, coloquem-nas», porque eu prefiro alguém com dúvidas, do que não terem 

dúvidas e acharem que são os melhores, e depois cometerem erros, seja a pergunta 

mais básica, eles que coloquem sempre. E eu demonstro logo esse interesse pelo 

aluno, e acho que é importante. 

P – E quando está a orientar, o que espera disso? Com esse seu papel? 

R – Essencialmente, quando estou a orientar, espero que o aluno aprenda, isso é o 

mais importante, que cresça bastante e que venha a ser um excelente profissional, 

que é disso que nós precisamos. E é assim, pelo menos a maior parte deles, cerca de 

três ficaram aqui, eu penso que gostaram, acho que é bom, não foi só um estágio que 

foi bom, mas gostaram de tal maneira que acabaram por escolher o serviço, isso 

aconteceu comigo também, por isso é que eu dou mais valor. Eu tinha uma imagem 

péssima do hospital, vim para estágio para o serviço de urgência com o pé atrás, 

estive cá cerca de quatro meses em estágio, precisamente o estágio final, mas 

sempre com o pé atrás com o próprio hospital, mas adorei e fiquei cá a trabalhar. 

P – Considerou importante o papel da pessoa que esteve a orientá-lo? 

R – Sim, sem dúvida, transmitiu-me precisamente a mesma coisa que eu tento 

transmitir aos meus alunos, esse grande apoio, essa disponibilidade, e acho que não 

é só uma relação de profissional a profissional, tem de haver alguma amizade por 

trás, companheirismo, não pode ser só o enfermeiro orientador e o enfermeiro 

aluno. Não pode haver essa barreira. 
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P – E na sua prática de orientação, o que valoriza mais com os alunos? 

R – Muito o relacional, e acho que se tiver uma boa relação com o aluno, as 

perguntas vão surgindo, o aluno tem mais à vontade para colocar as questões que 

tem dúvidas, aquelas questões básicas que estava a dizer há pouco, preocupo-me 

mais em ter uma boa relação com o aluno, do que ser meramente técnico. 

P – Acha então que não basta ser-se bom enfermeiro para se ser bom 

orientador? 

R – É assim, na minha perspectiva, penso que é muito da personalidade da própria 

pessoa, penso que se for uma pessoa muito reservada, tenta construir o seu mundo, 

fica muito fechado na sua técnica, e no seu mundo ao fim ao cabo, como eu estava a 

dizer e não consegue abrir horizontes, não consegue transmitir aos outros. Às vezes 

falta o saber transmitir aos outros, é como me diziam na minha escola, não é só o 

saber ser, há que saber estar. Eu acho que é importantíssimo. 

P – E o que faz concretamente quando está com os seus alunos? 

R – Essencialmente, cada vez que eu tenho alunos... pronto a avaliação é contínua, 

eu vou vendo cada actividade, cada passo que ele vai dando, mas uma coisa que eu 

faço com o aluno é uma reunião ao fim de cada rolman, nas noites, geralmente que é 

quando há mais disponibilidade, faz manhã, tarde e noite, faço uma pequena 

reunião, sobre quais foram as dificuldades, o que é que acha que fez bem, o que é 

que acha que fez mal, o que é que poderá evoluir, para não demorar muito tempo, ao 

fim ao cabo, a dar o próximo passo, geralmente eles conseguem atingir rapidamente 

as metas, eles próprios percebem quais são as suas dificuldades e vamos avançando 

por aí, o que está bem feito, não vamos descurar, mas o que está menos bem, vamos 

aprofundar e desenvolver, ao fim ao cabo. O que acontece muitas das vezes, é que 

antes do estágio, por exemplo no meio do estágio, já cumpriram os objectivos, e vão 

aprofundar sim aprofundar conhecimento, e isso é estimulante. Nunca tive um aluno 

que tivesse chumbado, por acaso não... 

P – E se tivesse um aluno com mais dificuldades? 

R – Já tive um aluno bastante problemático, e aquilo que eu fiz, foi falar com ele, 

perceber o que é que se estava a passar, percebi que havia ali qualquer bloqueio, 

mas não sabia qual. Falei com ele, fui muito sincero, disse-lhe o ponto da situação, 
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que as coisas estavam a correr mal, não que ele não soubesse, mas porque ele não 

demonstrava que havia ali algo e não deixava desenvolver. Pronto, entretanto ele de 

facto, disse-me o que se passava, e criámos juntos metas, não tão abrangentes e tão 

globais como ele queria, mas tivemos que remodelar o plano de estágio, para que as 

coisas corressem bem. Se não estivesse tão sensibilizado para estas coisas, a meta 

escolar, os objectivos que tinha traçado, tanto o geral, como os específicos, como as 

actividades, não iriam ser atingidos. 

P – Os objectivos são definidos por quem? 

R – Geralmente a escola traça um objectivo geral, depois é uma das coisas que 

fazemos com eles. Regra geral eles trazem um objectivo da escola, e depois perante 

o serviço, ficam sempre dois, três dias, observam o serviço todo, tentam passar mais 

ou menos pelos sectores todos, para que possam fazer um plano de estágio. Esse 

plano vai contemplar os objectivos que vão ao encontro ao objectivo geral da 

escola, um objectivo geral, com vários objectivos específicos e as actividades para 

cada objectivo, e isso sim, eu geralmente dou alguma liberdade para que eles façam 

sozinhos, mas depois vamos corrigir em conjunto, ver o que é real, o que não é 

real... 

P – Já me esteve a falar de algumas características dos enfermeiros 

orientadores, quais as que mais valoriza? 

R – A calma, tem de estabelecer uma boa relação essencialmente entre colegas, 

mais? Tem de ser alguém que tenha bons conhecimentos teórico-práticos, mas 

essencialmente eu acho que é a nível de relação, eu acho que é fundamental, muito, 

muito importante mesmo, se falta a parte relacional, não vamos conseguir transmitir 

aos outros e vai ser muito mau. Eu acho que aqui a urgência está muito, muito bem 

desenvolvida nesse aspecto, porque são doentes... Tudo bem, o hospital todo tem 

doentes, mas aqui é a porta de entrada, o doente vem da rua, vem ansioso, vem 

agitado, tem de encontrar alguém que ponha um entrave a isso, que saiba estar com 

o doente, que saiba conversar, e isso transmite-se aos alunos, e eles vão entrando 

nessa rotina, vão-se apercebendo... Acho que para termos uma relação dessas com o 

aluno, temos de ter obrigatoriamente com o doente. Isto é a minha perspectiva, 
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temos de ser sempre assim, não é por ser este ou aquele... Exactamente, se formos 

autênticos, as coisas correm. 

P – Essas suas características são percebidas pelos seus colegas? 

R – Acho que sim, não faço nada para ter reconhecimento, mas acho que sim é 

fundamental, a pessoa sentir-se bem na equipa de trabalho, bem inserido no seu 

grupo. 

P – Volto novamente à questão das características, quais é que acha 

preponderantes para o sucesso dos estágios? 

R – Quanto às características, é exactamente essa relação entre o enfermeiro e o 

aluno, a relação de inter-ajuda, o contacto com os outros, voltando às 

características, eu acho que é ter um perfil calmo, tranquilo e também a questão dos 

conhecimentos. 

P – E o que para si distingue um bom de um, mau orientador? 

R – Esse aluno problemático, o tal de que falei há pouco, eu soube que ele tinha 

chumbado precisamente num outro serviço cá em Santa Maria, e pronto eu vi que 

havia ali qualquer coisa que o bloqueava, tentei perceber o porquê, entretanto, falei 

com a orientadora do outro serviço, que também não se chegou a aperceber, é uma 

pessoa que do meu ponto de vista, lá está é uma excelente profissional, mas não tem 

aquela relação, não se abre tanto com as pessoas, não tem tanto à vontade, e eu 

penso que isso será um dos factores, não conseguiu perceber qual era o problema 

dele e acabou por chumbá-lo. Depois comigo acabou por passar, e pronto como eu 

estava a dizer, arranjámos uma estratégia, um outro plano, outros objectivos, e as 

coisas funcionaram assim. 

P – E acha que a enfermeira chefe tem em conta essas características? 

R – Acho que sim, mas é a chefe de equipa que escolhe depois tendo em conta essas 

características. (pausa) 

P – Se pudesse riscar alguma coisa dos processos de orientação que tem 

experienciado, o que riscaria? 

R – Eu acho que tanto as coisas positivas, como as negativas, servem para crescer, 

não ia riscar nada... (pausa) 

P – Considera o estágio como algo importante no seu crescimento profissional? 
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R – Os estágios são importantíssimos para o meu crescimento, tanto no pessoal 

como no profissional. No pessoal, eu também acho que sim, são novos elementos, 

novos relacionamentos, novos conhecimentos, e tudo influencia. Por acaso até tenho 

um excelente relacionamento com todos os meus alunos, lá fora na minha vida 

normal, não só com os três colegas que ficaram, como com outro colega que não 

quis, temos muito bom relacionamento. Aliás nós aprendemos bastante com os 

alunos, quer queiramos ou não, aprendemos bastante, isso eu sempre admiti...por 

isso é que eu estava a dizer que sem alunos seria diferente, provavelmente muitas 

coisas me passariam ao lado.  

P – E como é que aprendeu a ser orientador? A chegar até aqui? 

R – Eu não cheguei a fazer formação nenhuma, foi um desafio colocado pela minha 

chefe de equipa... Veio ter comigo, perguntou-me se eu queria ficar como orientador 

de um aluno, seria uma boa experiência, estava cá há seis meses a exercer. Nessa 

altura tive bastante medo, «não tenho grande à vontade, não sei se vai correr bem 

ou não, mas aceito o desafio», ela responsabilizou-se que ficaria por detrás da 

orientação, claro, e só assim nessas condições é que eu aceitei, senti-me lindamente, 

e a partir daí as coisas têm funcionado... Eu acho que uma coisa muito boa que 

contribuiu para esse à vontade foi por eu ter feito o estágio final cá. Ela já fazia 

parte da equipa, foi uma das orientadoras, aliás ela foi colega de uma das nossas 

colegas de estágio, e conhecia-nos muitíssimo bem. Fomos colegas no mesmo 

estágio, no mesmo curso, ficámos na mesma equipa e pronto, penso que isso foi 

muito importante. 

P – No fundo como é que cresceu na sua função de orientação? Houve alguns 

marcos importantes? 

R – Penso que foi mesmo ao nível profissional. Eu nunca me restrinjo simplesmente 

àquilo que vejo, tento procurar e procurar mais, se não concordo com algo, 

manifesto-me, até às vezes dizem que eu tenho mau feitio, na brincadeira, eu percebo 

perfeitamente, porque contesto muito as coisas, se não percebo, pergunto o porquê e 

se não ficar convicto, a segunda e a terceira vez, volto a perguntar... Eu acho que 

isso é muito importante, porque só assim é que vamos aprendendo, aprendemos com 

os erros, porque se não bloqueamos ali, e temos a sensação que somos uns super 
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enfermeiros e não evoluímos. Grandes marcos? Eu penso que é mesmo a vida 

profissional que desenvolvi aqui na urgência. 

P – Estava a dizer há pouco que por vezes se posiciona no lugar do aluno. Isso 

também o ajuda nesse crescimento profissional? 

R – Mesmo enquanto aluno, muitas vezes pensei, mesmo com orientadores meus 

menos bons, e pensava sempre, se eu vier a ter alunos, nunca quero vir a ser assim... 

Não vou fazer isto aos meus alunos, situações de orientadores, uma orientadora que 

eu tive no hospital de S. C., que ela mesmo dizia «eu sou assim para ti porque foram 

assim para mim, foram más para mim e eu vou ser péssima para ti.» Esta pessoa não 

cresceu nada, aliás a primeira coisa que ela me disse, na entrevista no primeiro dia 

de estágio foi «eu sou a pessoa neste hospital que mais alunos chumbei, portanto já 

tive dez alunos, nove chumbaram» e eu fiquei a olhar para ela e a pensar, bem eu 

vou desistir do estágio, mas depois pensei, «não, eu vou ser mais forte que ela, vou-

lhe provar aquilo que sou e não vou deixar que as coisas corram mal», foi assim um 

bocadinho problemático, por exemplo se eu tivesse de dar dez comprimidos de 

captopril, ele perguntava-me dez vezes para que é que servia o captopril, só para ter 

a noção do que é que era, era muito grave. Mas eu consegui fazer-lhe frente, e ela só 

percebeu isso, dois ou três turnos antes do final, e aí sim, deu-me liberdade 

completa, e terminei com uma boa nota, mas o mais engraçado foi tê-la como colega 

de complemento na minha escola, voltou como aluna, e isso foi bom, isso foi uma 

experiência para mim, apesar de menos boa, foi uma experiência que não vou 

esquecer nunca. Nunca iria reproduzir aquele modelo, se estiver menos bem, prefiro 

ir apanhar ar e voltar... 

P – E no fundo o que é que o motiva a continuar nesta função de orientação de 

alunos? 

R – O que me motiva? Essencialmente a minha auto-aprendizagem, e em segundo, 

se tenho um voto de confiança dos meus colegas em transmitir... Pronto, não digo 

que tenha muitos conhecimentos, quatro anos nunca dão muitos conhecimentos, mas 

dos conhecimentos, acho que se puder transmitir aos outros não será demais. Eu 

acho que é sempre importante para os meus alunos o meu papel, pelo feedback que 

tenho... 



 
 

 
 

 
 

 

88 

P – E o que é que mais gosta de fazer? 

R – Eu acho que é ver a evolução, no início é sempre aquela fase de descobrimento 

mútuo, não só da minha parte, mas do próprio aluno, ver a motivação que ele tem, o 

incentivo que tem em relação ao doente e ao serviço. Mas é fundamentalmente a 

evolução que o aluno tem, chegar ao fim com um bom resultado, sabe sempre bem 

isso, não vou dizer que não, porque é mesmo isso. 

P – Já me disse que não teve formação na área da orientação de alunos, mas se 

tivesse, acha que melhoraria as suas funções? 

R – A avaliação... É um bocado complicado, mas ao nível de orientação eu guio-me 

muito pelo guia de orientação da minha escola, que eu acho que apesar de muito 

rígido é excelente, contempla muitíssimos pontos, tem pelo menos seis objectivos, 

aliás seis indicadores, já teve doze em tempos, mas conseguiram concentrá-los em 

seis, e acho que são importantíssimos. E é assim esses seis indicadores, que é a 

integração e a adaptação, os conhecimentos teórico-práticos, mais? Gestão e 

pontualidade, pronto e há outros que agora não me estou a lembrar, mas são muitos 

bons, e cada um tem muitas alíneas, muitos critérios de avaliação... é um bom 

manual, sem dúvida, porque os alunos nem sempre trazem esses manuais da escola, 

de orientação, são um bocadinho lançados aqui... Eu quando andava na escola fui 

muito massacrado com essas coisas, às vezes não percebia o porquê de tanto 

projecto, de tanto relatório, e acho que é fundamental. Em termos de avaliação, na 

minha escola aquilo funcionava um bocadinho mal. O vinte era só para os deuses, 

que não existiam, o dezanove é só para quem eles querem, o dezoito, era preciso 

merecer muito e pronto por aí fora. Tive alguns dezoitos, mas foi mesmo justificado 

e foi muito complicado, se bem que é o que eu costumo dizer aos meus alunos, eu 

não digo que não dou notas altas, porque a escala é até vinte, mas é muito 

complicado dar essas notas altas. Mas ainda voltando à sua pergunta, se acho que a 

formação me ajudaria a melhorar algumas das minhas funções? Acho que sim, se 

calhar ajudaria bastante a orientar as minhas linhas de orientação. 

P – Normalmente como fala da sua função? Se tivesse de falar a alguém que não 

é da nossa área o que diria sobre o que faz enquanto orientador? 
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R – Pois, eu sou enfermeiro com responsabilidades de orientação, não posso 

descurar a parte da relação com o doente, isso nunca se pode fazer. É como disse há 

bocadinho, para mostrar aos outros que fazemos, temos de saber fazer, não é só 

mostrar que sabemos fazer, temos de saber estar lá, e explicar-lhes as coisas e fazê-

las. 

P – Então para si o que é mais dominante quando está a orientar alunos? A 

orientação ou a enfermagem em geral? 

R – O doente acima de tudo, e a pessoa tem de saber distinguir as duas coisas, os 

dois planos, saber fazer os dois mas saber distingui-los. 

P – E o que acha sobre o lugar que esta orientação ocupa no seu 

profissionalismo? 

R – É muito importante, e este papel não poderia ser feito por outras pessoas, por 

outros técnicos, mesmo que sejam pessoas com muitas capacidades, não estão no 

momento, não trabalham directamente, é diferente, penso que não devem ser outros 

técnicos, devem ser sim, enfermeiros. Já que estamos a falar nestas coisas eu penso 

que seria útil a criação de um perfil de competências para os enfermeiros 

orientadores aqui de Santa Maria, para não se correr o risco de o aluno não calhar 

com um orientador menos bom, menos disponível, em que as coisas corram menos 

bem. Isso era importante, tanto para nós, como profissionais, como para os alunos, 

acho que era muito bom, eles saberem que iriam ter pessoas essencialmente 

vocacionadas para isso, cem por cento disponíveis, para não correrem o risco de 

lhes acontecer o que aconteceu comigo. 

P – Tem mais alguma coisa a referir ou a sugerir no âmbito da temática da 

orientação de alunos? 

R – Eu acho que o mais importante foi dito, mas se tiver alguma dúvida nalguma 

questão, pode vir cá entrevistar-me outra vez... Se precisar de alguma coisa, já sabe. 

P – Fica assim combinado, agradeço a sua disponibilidade e atenção. Muito 

obrigada por tudo. 
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NOTA INTRODUTÓRIA:  A entrevista7 teve lugar numa das salas de atendimento 

dos utentes no serviço do entrevistado, pelas três horas, e durante o seu período de 

actividade laboral. Após esclarecermos e legitimarmos o entrevistado, passámos à 

formulação das seguintes questões. 

 

P – Eu começava por lhe perguntar há quantos anos trabalha aqui neste 

serviço? 

R – Exerço enfermagem há mais ou menos três anos e meio, iniciei em Agosto de 

2001. Estive numa medicina em S. M. e depois em Agosto vim para aqui, portanto 

faço três anos que estou aqui neste serviço em Santa Maria.  

P – E em relação à orientação de alunos, orienta há quanto tempo e quantos? 

R – Tive três alunos da E. S. E. F. M., alunos recentes, mais ou menos em Setembro. 

P – E o que é para si estar a orientar esses alunos? O que significa isso para si? 

R – Acima de tudo é lei, faz parte das nossas competências, contribuirmos para a 

formação e a aprendizagem dos alunos, para mim pessoalmente acho que é uma 

grande responsabilidade, porque acho que vou estar a influenciar uma pessoa que se 

calhar num futuro próximo ou longínquo, pode vir a trabalhar numa urgência, e nós 

sabemos que aqui temos uma vastidão de exigências, e gosto de estar a transmitir 

aos alunos que estão connosco, que nós fazemos determinadas coisas e ponderamos 

sobre o mais correcto ou não para aquele doente. Eu acho que é muito importante 

porque vai influenciar essa pessoa enquanto enfermeiro, influencia a sua 

personalidade de enfermeiro, por assim dizer. 

P – E quando está com esses alunos o que é que espera com as suas actividades? 

Com o que faz? 

R – Eu espero melhorá-lo a ele, ao aluno. Mas sinto com as experiências que tive, 

que para a minha parte que foi sempre introspectiva, que algumas coisas... por 

exemplo eu dizia-lhe «deves fazer assim» e ele perguntava-me o porquê, se calhar 

essa justificação das nossas actuações leva-nos a pensar no porquê de fazermos 

assim. Se calhar essas justificações são muito importantes, a aprendizagem deles é 

                                                 
7 Entrevista realizada a 15 de Janeiro de 2005. 
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muito importante, mas também o nosso papel nesse processo de aprendizagem 

também é. 

P – Acha então que isso é importante também para o seu desenvolvimento 

enquanto profissional? 

R – Claro que sim, até certo ponto sim, se calhar é um pouco utópico explicar como 

é que isso seria, mas acho que é uma experiência gratificante, acho eu no final do 

estágio, sentimos que transmitimos algo, que fomos importantes, que marcámos 

aquela pessoa, acho importante. Um deles por acaso, até ficou a trabalhar cá e 

todos os dias brincamos. Ele gostou do serviço e ficou cá. Acho que transmiti a 

dinâmica da urgência. 

P – Essa introspecção de que me falou há pouco é importante para si? E as 

questões deles? 

R – Sempre que possível tento... pode não ser pelos alunos, porque geralmente eu 

sou uma pessoa que consulto sempre as coisas, consulto o que posso, trabalho aqui e 

numa unidade de cuidados intensivos essencialmente cirúrgica, estou lá há muito 

pouco tempo e nesta fase inicial, estou a aprofundar conhecimentos, que eu acho que 

complementa muito o nosso trabalho. Pode ser muito pesado, às vezes chamam-me 

maluco, mas nós cá na urgência temos uma maneira peculiar de trabalhar, 

trabalhamos em função do momento, em função da ocasião, há uma paragem e nós 

vamos todos, mas acho que não há um certo rigor e uma certa metodologia de 

trabalho que nós aprendemos numa unidade de cuidados intensivos, e é nesse 

sentido, trabalho em duplo para aprender, não para ganhar dinheiro, sim para 

ganhar experiências, sempre que possível tento aprender o mais possível, também já 

trabalhei numa cardiologia, também numa medicina... Eu sou um bocado saltitão, 

mas faz com que aprenda coisas muito específicas, e isso é muito importante para 

mim, e acho que para os alunos também é importante essa situação. 

P – Acha que não haveria algum mal se não estivesse contemplada a presença 

do orientador na formação do aluno? Acha que seria uma função dispensável?  

R – O estágio sem orientador? Seria complicado numa forma inicial de integração, 

porque acho que o enfermeiro orientador tem uma grande importância na fase de 

integração, integrar o aluno nos outros elementos da equipa, integrá-lo na equipa 
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multidisciplinar, e o nosso serviço é bastante grande, tem muitos sectores, tentamos 

sempre integrar o aluno sempre que possível, o mais adequadamente, essa tal 

integração. Segunda parte, estamos sempre por detrás deles, e dizemos o que tem de 

fazer e como fazer, porque é que faz assim e não faz de outra maneira... Eu acho que 

a responsabilidade ia ser diferente. Penso que não ia ser tão proveitoso o estágio, 

porque se não ia aproveitar muitas situações. 

P – E no final do estágio, como é que sabe que desenvolveu bem a sua função de 

orientador? 

R – Isso é complicado (risos). Sempre que possível, tento sempre dar o meu máximo 

nos estágios, nos últimos dois estágios que tive, penso que as coisas correram bem, 

os alunos tiveram óptimas notas, existe sempre a chefe de equipa que está por 

detrás, que vê sempre essas coisas, que nos diz como correu o estágio, como é que 

não correu, tive uma boa apreciação nos estágios que fiz com os alunos. Do 

orientador da escola também tive um bom feedback, penso que sentiram o mesmo. 

Por exemplo o segundo estágio já correu melhor, o terceiro será melhor, porque há 

sempre certos pontos que podemos melhorar. Eu geralmente com os meus alunos 

pergunto diariamente sobre o que os alunos fazem, o que fizeram de positivo e o que 

fizeram de negativo. Tento discriminar, não faço muito exaustivamente, mas tento 

fazê-lo, depois de semana a semana digo «olha como é que achas que está a correr o 

estágio? Olha, aqui acho que não tiveste tão bem, ali estiveste bem» de modo a 

poder melhorar o estágio do aluno. Eu acho que essas coisas devem ser ditas no 

momento mais adequado, eu não gosto de dizer logo à frente do doente, mas logo 

que possível, acho que deve ser no momento mais adequado, porque quer dizer, se 

nós só dissermos uma semana depois «olha lembras-te!» Eu tive uma orientadora de 

estágio que humilhava os alunos em frente aos doentes, eu detestava-a por causa 

disso, mas... Eu espero não fazer isso, em frente aos doentes. Mas no momento certo 

e adequado, chamar a atenção, não deixar passar isso. Essa orientadora tinha esse 

defeito mas era uma excelente enfermeira. Nós às vezes dizemos que os orientadores, 

quando são muito flexíveis, são muito bons, se são muito assim... Mas as melhores 

experiências que eu tive, foi com orientadores que a nossa escola tinha no local de 

estágio, mas era bom com aquele rigor. Nós com os nossos alunos... Pronto, não 
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estamos ligados às escolas, e não temos conhecimento dos currículos deles, e pronto, 

eles chegam-nos aqui, trazem os objectivos, os que eles dizem específicos, eu acho 

que são gerais, na minha escola eu aprendi que quando faziamos objectivos, a 

primeira palavra era o verbo, de acção, fazer, agora eles vêm para aqui com muitas 

generalidades, eu gosto de coisas muito específicas, depois eles delinearam aqui o 

que queriam fazer, mas coisas muito específicas, a questão do politraumatizado... 

Muitas vezes eles chegam ao quarto ano com os estágios todos feitos e entubaram 

uma vez, algaliaram uma vez, eu não digo que são técnicas do quarto ano, eu não 

vou fazer estágio de médico-cirúrgica com eles, não vou estar a avaliar se entubam 

ou bem ou se algaliam bem, mas eu sei que é importante para eles fazerem essas 

técnicas na urgência, porque nós temos uma grande variedade. Num estágio do 

quarto ano, temos de os avaliar como integração à vida profissional. 

P – Agora pergunto-lhe em relação às características dos enfermeiros 

orientadores, como é que acha que deveriam ser? 

R – É assim, o importante é o papel que desempenham e a relação que cada um tem 

com os seus alunos. Acho que deveria ser acima de tudo uma pessoa comunicativa, 

que acho que é muito importante, porque muitas vezes a orientadora entra calada e 

sai muda, é ser comunicativo e deve conhecer os deficits dos alunos, as falhas dos 

alunos, ver onde eles têm mais dificuldades, e ajudá-los nesse sentido, deve ser uma 

pessoa que esteja bem integrada na equipa multidisciplinar de modo a facilitar essa 

integração do aluno, que tenha conhecimentos teórico-práticos bons ou razoáveis, 

porque acho que estar a transmitir conhecimentos a uma pessoa e não os ter bem 

assimilado, não é uma mais valia para o aluno, «isso faz-se assim porque é assim...» 

não serve, a enfermagem já foi assim, mas hoje já não serve, hoje em dia temos de 

nos agarrar a coisas mais objectivas. 

P – Acha que a enfermeira chefe teve em conta essas características quando o 

seleccionou? 

R – Eu acho que um dos factores mais importantes para a selecção dos orientadores 

é a antiguidade, no fundo o mais importante. Se calhar tem a ver com as 

características pessoais de cada um. Eu acho que no dia a dia que nós temos aqui 

uns com os outros, geralmente discutimos sempre uns com os outros, e eu acho que 
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argumento sempre no sentido objectivo... Acho que argumento mais ou menos bem. 

Há pessoas que fazem por fazer, se calhar esse é também um factor a ter em conta, 

neste caso para não ser critério. 

P – E quando a chefe lhe disse que ia orientar um aluno pela primeira vez? 

R – Senti algum receio, era uma situação nova e como em todas as situações novas, 

as pessoas têm sempre receio de as conhecer, mas acho que surgiu naturalmente, já 

tinha visto outros colegas a orientarem alunos, não era nenhum bicho-de-sete-

cabeças. Fiquei um bocadinho ansioso nos primeiros dias, aquela habituação, mas 

tinha um grande à vontade, o aluno demonstrou ser muito responsável, isso também 

é muito importante. A primeira abordagem ao aluno transmite-nos logo se está no 

estágio à vontade. Nós depois ao fim de algum tempo sabemos logo o que é que 

podemos contar do aluno, e o que não podemos contar. Os dois alunos que eu tive, 

eram excelentes, não tenho razões de queixa, pronto havia aquilo de não terem feito 

tantas técnicas de enfermagem, mas em termos de conhecimentos eram muito bons, 

em termos de relação eram muito bons. Foi uma sensação nova e que foi 

ultrapassada. Para mim foi um desafio... Há pessoas que vêem os alunos, «é mais 

um aluno»... Eu também integro aqui novos elementos e delego-lhe 

responsabilidades... Há pessoas que são integradas de maneiras diferentes, por 

exemplo um espanhol que integrei aqui na urgência, e hoje eu corro o risco de dizer 

que é a pessoa mais bem integrada, mas eu disse à enfermeira C. «A partir deste 

momento o L. é meu, durante um mês e meio é meu» há pessoas que às vezes na 

integração «hoje estás com este, amanhã estás com aquele.» E com os alunos é a 

mesma coisa, eu fiz a escala deles nos sítios, como eu achei melhor, como era mais 

correcto, consoante os objectivos de estágio deles, estar mais num sítio ou noutros. 

Os alunos vêm para este estágio, com o objectivo de verem uma reanimação, porque 

estão numa urgência, estar numa sala onde estão à espera de exames 

complementares de diagnóstico, não é propriamente estimulante para os alunos, e 

nesse sentido tentamos fazer com que... não digo que não devam conhecer os sítios, 

mas vão menos aos sítios entusiasmantes, mas vão um ou dois turnos do estágio. Nós 

tentamos sempre organizar as coisas para que tenham o máximo de experiência 

possível. 
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P – De todas essas coisas o que mais gosta de fazer? 

R – Não tenho dificuldades na avaliação. Os professores da escola também sempre 

foram pessoas muito correctas, sempre me receberam bem, há professores de certas 

escolas que não são assim. Os desta escola, por acaso foi uma coincidência, 

aceitavam muito bem as opiniões que nós transmitiamos. 

O que mais gosto de fazer se calhar é do resultado todo, do que o aluno aprendeu ali 

connosco, comigo. 

P – Para si o que distingue um bom de um mau orientador? 

R – Eu acho que é quem vai marcar aquele aluno, ou se marcou positivamente ou 

negativamente o aluno, o que é que falhou, ou o que é que o orientador falhou e 

porquê, a comunicação, a boa relação, acho que são factores que podem levar ao 

bom aproveitamento ou mau aproveitamento por parte do orientador, porque acho 

que o orientador também deveria ser avaliado, embora não haja ninguém que os 

avalie. No nosso se calhar até nem tínhamos grandes dificuldades porque a 

enfermeira C., como circula por todos os sectores poderia ser, talvez ela, não sei. 

Nos serviços não sei como funciona, mas aqui talvez desse para podermos avaliar. 

Agora o que é um mau orientador? Se calhar é um orientador que não tem as 

atitudes mais correctas no momento certo, que não tenta aproveitar com o aluno 

todas as oportunidades mais proveitosas, para as poder explorar... 

P – Acha que basta ser um bom enfermeiro para se ser um bom orientador? 

R – Acho que uma coisa não leva a outra. Às vezes são pessoas que sabem a teoria 

toda e depois não sabem transmitir, isso é como nas escolas, os professores podem 

ser muito bons, mas depois a transmitir, não o sabem fazer. Acho que a ponte de 

ligação entre o orientador e o aluno é muito importante que se estabeleça 

correctamente.  

P – Sente-se motivado para continuar a orientar alunos? 

R – Depois de termos o estágio de um aluno, acho que deviamos descansar, porque 

é desgastante da nossa parte, por acaso a enfermeira C. já me tinha falado de outro 

aluno, mas depois acabou por ficar com a T. Mas acho que vejo positivamente a 

vinda de mais um aluno, acho que é um serviço muito bom para ter alunos. As 

Manhãs são calmíssimas, as pessoas têm uma ideia errada da urgência, porque nós 
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não temos macas como tem o hospital F. X., umas quarenta macas. Agora podemos 

ter uma situação mais emergente, mas depois volta à normalidade, depois temos a 

sala de meios complementares, em que as pessoas estão à espera, que reclamam, 

barafustam e a pessoa sai de lá cansada, mas é um cansaço diferente. É um bocado 

chato porque ali temos um papel um pouco administrativo, e reclamam sobre o 

nosso papel. Mas acho que é um bom serviço para a prender. 

P – Relativamente à sua aprendizagem, como é que aprendeu a ser orientador? 

R – Não fiz formação específica, tenho a pedagogia do meu quarto ano do curso. 

Agora formação especificamente de orientador ou de formador, não tenho, mas não 

sei se seria importante, não sei se iria alterar muito a minha maneira de ser, a 

minha maneira de estar, não sei. Mas a formação é sempre importante, 

eventualmente aprendemos sempre coisas novas e eventualmente até poderá ajudar 

nos estágios, não digo que não, mas... acho que desenvolve mais. Por exemplo a 

avaliação é sempre um momento subjectivo, por mais que se queira dizer que é 

objectivo, o aluno fez isto, isto e isto, e tem de ser avaliado assim, mas há 

parâmetros que as escolas metem nas grelhas de avaliação que são muito 

subjectivos, se calhar o problema é das escolas. Por acaso na primeira reunião 

critiquei a escola, porque a grelha que eles têm de avaliação, tanto é para a 

urgência, tanto é para os serviços de medicina, como é para os outros serviços, não 

pode ser, tem de ser direccionada, ou seja do primeiro ao quarto ano a grelha deve 

ser igual, isso não concordo, acho que não pode ser assim, o aluno tem objectivos 

específicos para aquele estágio e tem de ser avaliado de acordo com isso. Por 

exemplo têm um ponto do acompanhamento da família, mas podemos falar um 

bocadinho com o acompanhante mas é complicado gerir isso e avaliar isso no aluno. 

P – E a tal experiência que teve com a orientadora de que me falou há pouco, foi 

pedagógico para si? 

R – Foi positivo e negativo. Negativo porque acho que algumas coisas se devem 

fazer no momento certo, mas em sítio certo, porque alguns doentes não vêem muito 

bem a questão da aprendizagem do aluno, e às vezes não há necessidade de os pôr 

ansiosos «o meu colega vai picar», há pessoas que fazem essa diferenciação, mas 

para mim são colegas, sejam primeiro, seja segundo. Primeiro porque o pomos mais 
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à vontade, ele sente-se mais integrado e os doentes se sentem muito mais confiantes, 

porque eu já vi alguns doentes, que assim que souberam que eram alunos e 

começaram a tremer. É o efeito psicológico da questão. 

P – Que outros marcos foram importantes para si? 

R – Basicamente foi observar os outros colegas que tinham tido alunos 

anteriormente, e via o que é que eles faziam, como é que faziam. Lá de fora não 

tenho nenhuma Experiência. 

P – E o facto de estar a orientar a terceira vez, acha que o faz de maneira 

diferente, quando comparada com a primeira vez que orientou? 

R – Eu acho que é um mecanismo de aprendizagem em todos os estágios. Melhorei 

alguns pontos, apesar de os alunos serem diferentes, com características, mas vai-se 

aprendendo com o tempo, com a experiência. Nós vamos vendo melhor onde estão as 

maiores dificuldades dos alunos, é mais fácil para nós termos uma percepção das 

coisas que eles sentem. 

P – Acha então que é boa ideia termos enfermeiros da prática a orientar alunos 

de enfermagem? 

R – Eu acho que para bem do aluno, compensaria não ser pela escola, porque 

muitos dos nossos docentes das escolas estão afastados da realidade, não conhecem 

os materiais, tudo bem que eles têm a vertente teórica e se calhar são das melhores 

pessoas para o fazerem, em relação à parte prática, acho que as pessoas que 

trabalham aqui todos os dias têm mais à vontade com tudo o que os rodeia, com o 

material que os rodeia, com as pessoas, porque o docente da escola vir para um 

serviço, onde não conhece ninguém, mesmo que seja para orientar alunos, não se 

sentem tão à vontade, porque não é um serviço dele, não é? Na minha escola, era 

uma mentalidade diferente, tínhamos uma directora com uma visão muito íntegra de 

tudo. Iamos para o estágio com muita noção de responsabilidade, tudo direitinho. 

Ia-mos para o estágio com os elementos do hospital, mas com um acompanhamento 

da escola, eu acho que deviam ser os enfermeiros do activo a ensinarem nas escolas. 

Isso era muito importante, transportar a realidade para as escolas, depois as escolas 

com esse apoio, seriam mais úteis, seria um ciclo mais correcto, os alunos iriam 

lucrar mais com isso. As pessoas às vezes vão para as escolas e estagnam. 
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P – Qual é que para si a importância dessa sua função de orientador no seu 

profissionalismo? 

R – É muito importante como profissional, primeiro porque há um amadurecimento 

teórico-prático, um crescimento profissional e pessoal. Eu acho que às vezes é mais 

pessoal que profissional, é aquela vertente de quantas mais experiências, mais 

conhecimentos vamos tendo, mas eu acho que a nível pessoal, nós crescemos, 

primeiro porque interagimos com as pessoas, e a nossa profissão é o interagir com 

as pessoas, começa logo por aí, e pronto acho que é importante, sentimo-nos 

motivados por isso, porque isto faz parte da nossa profissão. 

P – Se tivesse de dizer a alguém que não é da nossa área, qual como se 

descreveria enquanto orientador? 

R – Eu acho que tanto a enfermagem, como a orientação se complementam, não 

podemos dissociar as duas coisas. Somos enfermeiros acima de tudo, e depois somos 

orientadores por acréscimo com as responsabilidades do aluno. Sinto-me muito bem 

a orientar, agora eu acho que há uma complementaridade das duas coisas. Pois na 

nossa lei, temos só que o enfermeiro deverá colaborar na formação dos alunos. Para 

mim será um enfermeiro com responsabilidades de orientação, acho que é o mais 

completo, eu acho que acima de tudo somos enfermeiros e temos de lutar pela classe 

como ela é, e o mesmo com a orientação de alunos, tentamos trazer os alunos da 

realidade da escola, para a nossa realidade, isso é que é importante.  

P – Penso que já fiz todas as questões, tem mais alguma coisa a referir ou a 

sugerir no âmbito da temática da orientação de alunos? 

R – Eu penso que disse tudo... Se me lembrar de mais alguma coisa depois digo-lhe. 

P – Está bem, fica assim combinado, fico com o seu contacto para retirar 

alguma dúvida. Resta-me então agradecer a sua disponibilidade e atenção. 

Muito obrigada por tudo. 
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NOTA INTRODUTÓRIA: A entrevista8 teve lugar numa sala destinada às reuniões 

do serviço da entrevistada, pelas dezasseis horas, e após o seu período de actividade 

laboral. Após esclarecermos e legitimarmos a entrevistada, passámos à formulação 

das seguintes questões. 

 

P – Eu conheço um pouco o teu percurso aqui no serviço, e já temos falado 

sobre o processo de orientação dos nossos alunos, mas o que significa isso para 

ti, estar a orientar um aluno? 

R – Olha eu acho que ser orientador é uma grande responsabilidade, e acho que as 

pessoas têm de estar conscientes antes de aceitarem se são orientadores ou não, 

acho que têm de estar conscientes, se estão disponíveis ou não, quem são, porque às 

vezes pensam que é um trabalho fácil, é mais um aluno que têm ali ao lado, mas eu 

acho que somos responsáveis pela formação deles e pelo atingir daqueles objectivos 

daquele estágio que se concretiza naquele tempo e se isso não acontecer, ou o aluno 

chumba ou então, vai haver uma lacuna para sempre, ou se passar e os objectivos 

não forem atingidos vai haver uma lacuna, portanto eu acho que o principal 

objectivo é atingir os objectivos ao máximo... No seu máximo, eu acho que se isso 

acontecer... Pode ser falha do aluno, do orientador, mas eu acho que tem de ser 

como principal ponto de partida o atingir dos objectivos máximos e por isso as 

pessoas têm de se sentir muito disponíveis e responsáveis por isso...acho que já fugi 

à pergunta inicial... 

P – Não, de maneira nenhuma, estás a falar do que significa para ti orientar os 

teus alunos. 

R – Pronto eu acho que inicialmente têm de se sentir disponíveis e sentirem que 

estão mesmo capazes, depois eu acho que é fundamental as pessoas gostarem de 

quem são, deles, de nós próprios e gostarem daquilo que fazem, eu acho que é muito 

importante as pessoas gostarem muito daquilo que fazem, porque qualquer aluno 

numa fase de estágio que já é uma fase difícil, enfim pelo peso todo que tem a 

avaliação do estágio, e acho que os alunos têm de estar com pessoas que gostam 

daquilo que fazem, para terem eles próprios motivação e entusiasmo e para ser mais 

                                                 
8 Entrevista realizada a 16 de Janeiro de 2005. 
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fácil, para essa motivação facilitar e preencher todas as outras partes menos boas 

do estágio, menos boas quer dizer, todos os outros aspectos menos positivos e que 

por vezes condicionam um bocadinho os alunos, que é o peso da avaliação. 

P – Achas então que essa tua função tem de ser desempenhada por enfermeiros 

da prática? Ou poderia ser desempenhada por outros profissionais? 

R – Eu acho que não pode ser por outras pessoas. Eu acho que a prática e o ser 

profissional é muito importante, e agora eu acho que isto para ti não é muito 

importante, vai fugir um bocadinho, mas tenho experiência de estar na escola com 

pessoas que eu conheci, com professores que eu conheci enquanto docentes, que 

foram meus docentes, e depois estar com eles na prática, há umas falhas enormes e 

um desfasamento enorme na orientação e no ensino aos alunos, porque lhes falta a 

prática que é muito importante, daí eu achar, e agora não tem nada a ver, mas 

quando os professores da escola vão com os alunos para estágio é fundamental 

haver sempre uma pessoa do serviço a acompanhá-los, quando eles vêm sozinhos e a 

orientação do docente é à distância ou periodicamente tem mesmo de ser com um 

enfermeiro. 

P – E quando tu está com o aluno o que é que tu esperas das tuas actividades? 

R – O que é que eu espero das minhas actividades? Eu pretendo com as minhas 

actividades que o aluno aprenda o máximo e que responda aos objectivos, eu acho 

que isto de ser orientador é muito difícil, porque é transmitir-lhes aquilo que nós 

sabemos e aquilo que nós fazemos no nosso meio não é? Porque eles no fundo estão 

numa área específica e não podemos abordar tudo numa orientação e depois temos 

de ter em atenção os objectivos deles que às vezes nem são objectivos só práticos, eu 

acho que temos de conjugar a técnica com a relação, com os objectivos do serviço, 

com os objectivos do aluno, os objectivos pessoais, meus e dele, eu como orientador, 

ele como aluno, as minhas actividades, eu acho que... mas o que é que tu queres 

saber concretamente? 

P – No fundo o que quero saber é o que fazes com o aluno enquanto 

orientadora. 
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R – O que é que eu faço? Olha em primeiro lugar, já houve uma entrevista prévia 

com a chefe, portanto eles já sabem mais ou menos o que é que podem esperar do 

serviço, e o que é que o serviço lhes pode oferece, portanto eu acho que é 

fundamental perceber os objectivos deles e os objectivos da escola, e depois a partir 

daí orientar as nossas actividades, quer dizer, enquanto vamos fazendo, é fazendo, 

sabendo ser, e é fazendo, sabendo estar, é o saber, o saber fazer e o saber ser, 

portanto eu acho que temos de conjugar isso tudo, em qualquer actividade o 

orientador tem de ter uma determinada postura, eu acho que é fundamental, pelo 

menos esforçar-se para parecer a mais correcta para ele ter isso como modelo, 

depois a partir daí tentar transmitir a informação também não é? (pausa) E depois 

vamos avaliando diariamente, vamos avaliando diariamente, claro, eu acho que com 

a última aluna que tive nós estabelecemos objectivos que foram semanais, portanto 

houve uma primeira fase que foi mesmo só de apresentação e de ela se ambientar ao 

serviço, ao espaço físico, instrumentos de colheitas de dados, o preenchimento das 

nossas folhas e depois até ao final da semana ela tinha de terminar aquilo, foi o 

estabelecer de uma relação empática, também isto tem a ver com a duração final do 

estágio e depois eu acho que fiz sempre com ela uma avaliação diária, como é que 

ela se sentia, quais eram as dificuldades delas e facilidades. 

P – Para ti era importante essa avaliação diária? 

R – Eu acho que sim muito importante, para mim acho que era muito 

importante...essa avaliação, e acho que para ela também, acho que a tranquilizava e 

pronto e falávamos sobre o que tinha acontecido, o melhor e o pior, e acho que isso 

ajudou muito porque ela soube aproveitar aquilo que tinha de desenvolver, eles 

aproveitam e têm de aproveitar aquilo que têm de desenvolver para depois 

melhorarmos. 

P – Quando estás a orientar alunos, sentes que a tua actividade está a ser bem 

desenvolvida? 

R – É assim, acho que sim, enquanto profissional, estando só com uma aluna, acho 

que sim, conseguia ter rapidamente o feedback sobre se as actividades estavam a ser 

correctas ou não e acho que consegui uma abertura para que ela me dissesse logo 

imediatamente, enquanto estive com os alunos da escola, acho que não, não 
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consegui logo à priori perceber se actividade tinha sido ou não, são alunos que têm 

alunos que têm mais dificuldade de expressão, porque me vêem como alguém da 

escola e eu não os conheço tão bem, e acho que aí é um bocadinho mais difícil. 

Enquanto se está só a orientar uma aluna também é mais fácil conhecê-la, é mais 

fácil perceber as expressões não verbais e tudo aquilo que ela vai verbalizando e 

acho que é mais fácil avaliar imediatamente. 

P – Eu sei que aluna era muito interrogativa, e noutras situações já 

conversámos acerca disso, achas que para o teu desenvolvimento profissional 

era importante esse facto de ela te interrogar? 

R – Eu acho que sim, as interrogações são importantes, eu acho que é construtivo, 

acho que é muito importante, até porque às vezes surgiam dúvidas que eram comuns 

e acho que se eles as expuserem e tem de haver consciência do orientador se sabe 

responder correctamente ou não, acho que não há que improvisar e as duas pessoas 

têm de aprender e pesquisar. 

P – Vou ainda reforçar a questão das tuas actividades como orientadora, além 

de tudo o que fazes como enfermeira o que fazes de diferente quando estás com 

os alunos? 

R – Eu acho que é mesmo a avaliação e a reflexão que são sempre constantes. 

(pausa) 

P – Tu já me falaste de algumas coisas relacionadas com o perfil do orientador, 

mas como é que consideras que ele deveria ser? 

R – Eu acho que a chefe quando me escolheu, não sei muito bem porque ela nem me 

conhecia assim tão bem para me escolher a mim, até eu fiquei surpreendida, porque 

eu acho que ela deveria ter-me perguntado, porque essa história de ela achar que a 

pessoa até tem perfil, a pessoa pode não estar disponível, eu acho que a 

disponibilidade é essencial, porque as pessoas têm de estar disponíveis para 

aprender, disponíveis para ensinar, têm de estar disponíveis para estar cá mais 

tempo para além da sua hora de trabalho, que às vezes também acontece e pronto, 

eu acho que tem de haver disponibilidade, agora porque é que ela me escolheu a 

mim, não sei. Agora o que eu acho que as pessoas orientadoras deviam ser, é... Já te 

falei um bocadinho, acho que devem ser pessoas que gostam daquilo que fazem, de 
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orientarem e que se sentem bem com elas próprias, porque ninguém que está mal 

consigo ou que está com problemas, estar disponível para ensinar e estar com as 

outras pessoas, portanto eu acho que isso é fundamental, depois acho que têm de ser 

pessoas calmas, com alguma estabilidade de humor, que isso também é importante, 

acho que têm de ser pessoas que gostem de ensinar, pessoas com facilidade de 

comunicação, sei lá, o que é que têm de ser mais? Deixa-me pensar... Acho que têm 

de ser pessoas de alguma forma tolerantes, com um espírito aberto, acho que têm de 

estar despertos e têm de estar disponíveis e ter uma mente aberta, portanto não se 

podem limitar àquilo que sabem, e a quilo que acham ou àquilo que ouvem dizer, 

mas têm de estar abertos a outras coisas que possam vir, coisas novas, coisas 

contrárias àquelas que nós fazemos, acho que é fundamental, mais? Eu acho que às 

vezes um excelente profissional pode não ser um bom orientador, depende dessas 

características. Uma pessoa muito individualista no trabalho, acho que se calhar 

não é boa ideia, tem de haver uma boa relação com toda a equipa, não eu acho que 

um bom profissional, não tem de ser forçosamente um bom orientador, ou melhor um 

bom orientador não tem de ser forçosamente um bom profissional, acho que tem de 

ter essas facilidades de relação e de comunicação, acho que é uma pessoa que 

deverá saber estar e deverá ter uma grande capacidade de empatia... Pronto (pausa) 

P – E se eu te pedir agora para me referenciares, de entre essas características 

todas, algumas que consideras como imprescindíveis para o sucesso dos 

estágios? 

R – Acho que tem de ser uma pessoa verdadeira, uma pessoa autêntica, sincera, 

mais... A autenticidade é fundamental. Eu acho às vezes há pessoas que estão por 

estarem, acho que há pessoas que pedem porque têm de fazer currículo para...  

P – Ainda continuando com esta questão, o que achas que distingue um bom de 

um mau orientador? 

R – Pois há estágios que correm mal, eu acho que tem a ver também... Eu acho que 

tem de ser uma pessoa autêntica, uma pessoa neutra, não pode ser uma pessoa que 

há partida faça juízos de valor, e acho que às vezes essa parte do fazer juízos de 

valor condiciona um bocadinho os estágios, porque às vezes pode haver umas 

reacções que são menos positivas, ou que podem sugerir alguma coisa menos boa e 



 
 

 
 

 
 

 

106 

a partir daí partir-se logo de preconceitos e de juízos de valor que vão 

condicionando o estágio, isto quer seja a postura do orientador, quer seja a postura 

do profissional. O que é que distingue um bom orientador de um mau orientador... 

Isto são perguntas muito difíceis... Eu acho que um mau orientador, é no fundo 

aquele que não consegue estabelecer uma relação com o aluno, porque eu acho que 

tem de haver uma mensagem de um ou de outro e a mensagem tem de ser recebida, e 

quando não é recebida tem de ser discutida e reflectida não é? Tem de ser 

descortinada, e acho que pronto... O mau orientador se calhar é aquele que não tem 

essa capacidade de diálogo, de comunicação e que vai deixando que algumas coisas 

fiquem menos esclarecidas, por exemplo acho que o autoritarismo é prejudicial. 

P – E achas de uma maneira geral, a chefe teve em conta todas essas 

características de que me falaste?  

R – Acho que nem sempre, mas isto já é pessoal, ela ou se conhece as pessoas, não 

diz às pessoas o que é que acha, e acho mesmo que as pessoas escolhidas não sabem 

muito bem porque é que ela as escolheu e tu sabes, eu falei com ela e ela respondeu-

me «então por ser a mais nova não quer dizer que não tenha característica.». 

P – Como é que aprendeste a orientar? A chegar até aqui? 

R – Eu cursos de orientação não fiz, fiz durante o quarto ano do curso, quando tive 

a cadeira de pedagogia, foi aí. Eu acho que o curso de base não me forneceu grande 

aporte para orientar alunos, eu acho, que do pouco que eu sei, daquilo que eu acho 

que deva ser assim, eu acho que consegui aprender no quarto ano, e foi no estágio 

de pedagogia que estivemos com vários alunos, e depois tive a experiência da escola 

e depois foi aqui no hospital. A prática também me ajudou. Eu acho que o que nos 

ajuda também a sermos orientadores é nós pensarmos na altura em que fomos 

integrados e orientados achámos que era importante, e o que nós conseguimos 

retirar dos orientadores que achámos que foi no fundo o nosso modelo, eu acho que 

foi isso também, porque não houve nenhuma formação de serviço, nem participei em 

nenhum outro curso. 

P – E achas que essa formação facilitaria alguma coisa? 

R – Eu acho que facilitaria uma formação de serviço, eu acho que era importante, 

mas isso tem a ver com aquilo que é o protocolo de integração de alunos, que eu 
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acho que devia ser uma coisa mais consistente. Eu acho que era importante para 

termos um protocolo e termos os mesmos parâmetros, um protocolo de actuação, de 

orientação de alunos e de integração de novos elementos.  

P – E outras coisas que te pudessem marcar enquanto orientadora? Algumas 

experiências? 

R – Eu não tive assim tantos alunos quanto isso, e aqueles que tive não houve assim 

más experiências, mas eu acho que aqueles cursos de formação são importantes, os 

cursos de formação de formadores e de orientação de alunos são importantes. 

P – E se tu te tivesses de te caracterizar a uma população que não está dentro da 

nossa área, o que é que tu dirias acerca da tua função de orientação? 

R – O que é que eu diria? O que significa para mim estar com os alunos? Para mim 

estar com eles significa... Eu acho que enquanto orientadora, a minha figura é de 

protecção, porque aquela pessoa tem de ser protegida, ela tem de sentir que nós 

somos responsáveis por ela e que nós a protegemos, acho que é de protecção, de 

formadora, de transmissão de informação, acho que é de formação mais uma vez 

enquanto pessoa e enquanto profissional, e aí falo enquanto pessoa, no tal saber 

ser... Mais? Eu acho que é no fundo ser um modelo da nossa profissão que aquela 

pessoa pode adaptar ou não, mas que no fundo vai tirar algumas coisas, quase de 

certeza que vai adaptar na sua conduta, depois como profissional. Eu Acho que ela 

tem de saber bem o que está a fazer, por exemplo na noite, se os doentes estiverem 

bem, sentarmo-nos no cadeirão um bocadinho, não é que isso tenha mal, mas eu 

quando estou com uma aluna, evito isso, porque eu acho que ela tem de perceber, e 

depois na sua actividade, quando ela for profissional, ela decide se pode ou não 

pode, mas eu acho que enquanto aluna, eu acho que pelo facto de estar ali no 

cadeirão têm de estar atentos, não é para descansarem, eu acho que é um estar ali a 

descansar, mas é um estar atento, eu pelo menos faço um esforço para estar o menos 

possível, porque depois ela até pode aprender, pode adaptar e fazer mal, mas eu 

acho que nós temos mesmo de ser aquele modelo e fazer as coisas como aprendemos 

e como achamos que é melhor, eu acho que é importante é as pessoas fazerem o que 

acharem que é melhor não é? 

 



 
 

 
 

 
 

 

108 

P – E relativamente ao teu próprio crescimento, achas que o facto de orientares 

alunos tem contribuído para isso? 

R – Eu acho que sou a mesma pessoa com ou sem alunos, se calhar estando com os 

alunos estou mais atenta a esses pequenos pormenores, mas esses pequenos 

pormenores não é nada que ponham em causa o meu profissionalismo, são 

pormenores que eles como ainda não têm experiência, e como ainda não sabem 

algumas coisas podem às vezes passar ao lado, isso pode fazê-los passar ao lado. 

P – Mas o teu desenvolvimento profissional é influenciado por isso? Pela 

orientação de alunos? 

R – Acho que sim, acho que esta experiência de orientação me desenvolve muito. Eu 

acho que isso tem sempre a ver com o factor teórico, porque no fundo acabamos por 

aprofundar os nossos conhecimentos, e depois tem a ver mesmo com a reflexão das 

nossas práticas, quer de relação, quer de fazer, porque vêm novas ideias da escola, 

as duas discutimos, não é e muitas das vezes sobre questões relacionais, eu acho que 

é muito importante. 

P – Achas então que essa função de orientação ocupa um lugar importante 

enquanto enfermeira? 

R – Eu acho que ocupa um lugar importante, e acho que todos os profissionais que 

não têm as características ou que a chefe considera, ou que algumas pessoas 

consideram como óptimas, acho que deveriam ser estimuladas a desenvolvê-las para 

que todos tivessem esta experiência, eu acho que era importante todos os 

profissionais orientarem alunos, porque se calhar as coisas que fazem menos bem, 

ou que menosprezam no dia a dia, se calhar passariam a fazer, valorizariam muito 

mais. 

P – Quando tu estás a orientar, como é que tu te consideras 

predominantemente? Como enfermeira ou como orientadora? 

R – Eu acho que se misturam as duas coisas, é impossível separá-las... (pausa) 

P – Normalmente como é que falas da tua função enquanto orientadora? 

R – Isso é muito difícil. Eu acho que as pessoas não têm a noção sobre o que é ser 

enfermeiro, muito menos sobre o que é ser orientador. Eu acho que as pessoas não 

se apercebem da responsabilidade enquanto profissionais, muito menos enquanto 
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formadores ou orientadores. Eu acho que a enfermagem está muito ligada à parte 

técnica, à do saber, do fazer e do dar. Eu acho que ser enfermeiro é muito mais do 

que isso, é um profissional, é uma pessoa que lida com pessoas que tem de ter todas 

essas características de relação, se não para mim não é um bom enfermeiro, ou 

digamos um enfermeiro ideal, não é? Tem de ser uma pessoa que saiba estabelecer 

uma relação de confiança, de empatia, saber estar com as pessoas, e acho que essa 

parte da relação, essa parte da humanidade passa um bocadinho ao lado, acho que 

às vezes vêem um enfermeiro como aquele que dá injecções, e acho que se calhar é 

difícil explicar e dizer que nós fazemos todo o outro trabalho... A orientação deles e 

o ensino para as pessoas que não são enfermeiros, para os leigos é o de ensinar a 

dar injecções e não sei o quê. Acho que não se apercebem desta nossa função. Eu 

acho que os enfermeiros orientadores deveriam teu uma avaliação por parte de 

alguém, e agora que falo nisto, é o que eu sinto, mas nunca ninguém me avaliou.  

P – E como é que poderia ser essa avaliação? 

R – Não sei, eu acho que a chefe me tinha de avaliar como pessoa e como 

profissional, e digo como pessoa porque há algumas características que são pessoas 

e que importantes, isso da calma, acho que essas características pessoais também 

são importantes para se ser um bom orientador. E eu agora que estou a falar nisso e 

acho que se calhar se tivesse havido uma avaliação era mais fácil, se calhar até 

para eu melhorar a minha prática. Agora podes-me perguntar quem é que poderia 

fazer essa avaliação? Não sei, ou farias tu... Entre tu e a chefe, não sei. Não sei, 

estou a falar de ti porque estás a estudar a área e és responsável pela formação aqui 

do serviço. Pois mas em termos de formação, acho que o curso de base não nos dá 

quase nada, até porque nós somos formados rapidamente, quase nem temos tempo 

de reflectir, são três anos assim rapidamente. Acho que o quarto ano, para além 

disso tem a cadeira de pedagogia, e que desenvolve muito mais essa parte e que tu 

finalmente já és profissional, ou já tens os três anos, ou já tens outra capacidade de 

reflexão, de análise, de crítica. Eu acho que algumas orientações se resumem ao 

saber fazer. Agora uma coisa que se calhar foge, é que eu acho que as notas são 

muito inflacionadas, eu acho que está um bocadinho associado a quem dá as notas e 

para demonstrar que o orientador foi muito bom, mas eu acho que há aqui uma 
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relação qualquer, as pessoas acham. Eu acho que um orientador só se deve sentir 

bom orientador, ou tentar parecer bom orientador, se dá uma boa nota ao aluno, eu 

acho que seja assim, eu acho que a nota tem de ser de acordo com os objectivos que 

foram estabelecidos e se foram atingidos ou não, eu acho que o importante é 

trabalharmos por objectivos não é? Eu acho que estas coisas acontecem e depois 

não há ninguém que analise essa situação. 

P – Tens mais alguma coisa a referir ou a sugerir no âmbito da temática da 

orientação de alunos? 

R – Eu penso que é essa questão das últimas alunas que tivemos cá, que tiveram 

dezanove. Algumas coisas ainda bem perto do fim que ela se esqueceu, que eu acho 

que eram coisas importantes, e o ser aluno tem de ter uma preocupação especial, 

não é? Uma preocupação de tentarem fazer tudo bem e achei que falharam assim 

muitas coisas, e depois disso teve um dezanove... Enfim mas não era eu que estava a 

avaliar. Estas fizeram aquela acção de formação que achei que tinham algumas 

lacunas, eu vi só no papel, e acho que só o tema... Drenagens torácicas, eu acho que 

drenagens torácicas na formação de um enfermeiro não é nada, eu acho que uma 

formação de enfermeiro é um doente com drenagens torácicas, cuidados de 

enfermagem ao doente com, ou avaliação do doente com... Mas depois há umas 

coisas lá pelo meio que não interessam nada, aquilo é médico. Por exemplo o 

controlo da dor não está lá, enfim... Eu não estava a orientá-las... (pausa).  

Espero que te tenha ajudado Olhicas... Nalguma coisa. 

P – Claro que sim, resta-me então agradecer a tua disponibilidade e atenção. 

Muito obrigada por tudo. 
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NOTA INTRODUTÓRIA:  A entrevista9 teve lugar numa sala destinada às reuniões 

do serviço da entrevistada, pelas dez horas, e durante o seu período de actividade 

laboral. Após esclarecermos e legitimarmos a entrevistada, passámos à formulação 

das seguintes questões. 

 

P – Eu começava por lhe perguntar há quanto tempo é enfermeira? 
R – Sou enfermeira há sete anos. Comecei na obstetrícia, mas estive lá só quinze 

dias, três semanas, e ao fim de três semanas vim logo para aqui. Já trabalhei 

noutros sítios, mas ao nível de segundo emprego, do duplo. 

P – E nestes sete anos quantos alunos orientou, ou há quanto tempo orienta? 

R – Talvez por ano tenha integrado três alunos. É assim, nós temos alunos, não só 

do quarto ano que são estágios mais longos, como os que estão começar agora que 

vão estar cerca de oito semanas, mas temos alunos também do primeiro ano, que são 

estágios de observação. Há uns anos atrás tínhamos mais alunos de primeiro ano, 

chegávamos a ter dois e três alunos em cada equipa, portanto deixe-me pensar, 

comecei a orientar desde há quatro anos para cá, portanto aí uns doze. 

P – Relativamente ao processo de orientação de alunos, mas o que significa isso 

para si, ser orientador de alunos? 

R – Eu gosto muito da experiência de estar a orientar alunos, essencialmente aqui 

no nosso campo profissional, na urgência, e no meu caso particular, aprendo muito 

também, porque nós vamos tendo uma relação com a escola, mantendo uma 

proximidade também com o tipo de ensino que se faz de forma a actualizar as coisas, 

mas muitas vezes é verdade, nesse aspecto as pessoas são um bocadinho 

desleixadas, eu por exemplo nunca mais tive contacto com a escola, portanto, isso 

também é um modo de me sentir mais actualizada, tentar perceber como é que as 

coisas funcionam, estão a ser feitas ou não, embora os alunos que nós temos sejam 

todos de escolas diferentes, por exemplo eu tirei o curso em Santarém, sou de cá de 

Lisboa, mas tirei o curso em na escola de Santarém, nunca tinha tido contacto com 

as escolas de Lisboa até começar a trabalhar aqui, portanto para mim a nível 

pessoal e profissional, nesse aspecto também é importante, porque para mim 

                                                 
9 Entrevista realizada a 17 de Fevereiro de 2005. 
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também serve para crescer a nível profissional, nós aprendemos muito com os 

alunos, obriga-nos a... (pausa) Nós aqui na urgência trabalhamos um pouco à 

pressão, trabalha-se à quantidade, com o passar do tempo às vezes é difícil, nós 

começamos a perder a noção de determinados tipos de cuidados, não é que haja 

situações de negligência, mas passamos pelas coisas mais depressa, e isso se calhar 

obriga-nos a voltar para trás, com os alunos, as perguntas que nos fazem e as 

questões que nos fazem, a própria orientação deles também faz com que também 

nós, orientemos o nosso caminho a nível profissional daqui, não é só vir trabalhar, 

passar o turno e ir embora. O tempo que eles estão connosco, a esse nível pessoal e 

profissional, significa muito, porque é sempre uma experiência bastante 

enriquecedora, depois é assim, acho que para eles é muito complicado fazer estágios 

aqui, eles às vezes vêm com uma ideia muito cinematográfica, para eles é a sala de 

reanimação, a sala de reanimação e se ouvem uma campainha querem ir a correr, e 

muitas vezes o estágio deles a nível de objectivos, não é isso que pede. Um aluno de 

primeiro ano, o mais importante não é ir a correr para uma sala, é giro e é 

engraçado, tudo bem, mas ele está a desenvolver outro tipo de trabalho em que um 

dos objectivos deles é o estabelecer uma relação com o doente, e se naquela altura 

que está a receber um doente, lá porque toca uma campainha não pode ir a correr, 

eles às vezes vêm um bocado com aquela ideia dos filmes, vêm um bocado com essa 

ideia e no início ficam um bocadinho desiludidos, porque isto também tem muita 

rotina como os outros serviços, se calhar não tanto em ambulatório, mas no serviço 

de observação, tem muitas rotinas, e não é só essas situações imediatas, no fundo 

para eles perceberem que o trabalho que fazemos aqui é um bocadinho diferente, e 

depois o difícil é conciliar o nosso ritmo, com o ritmo da urgência com o ritmo deles, 

porque eles também se sentem muito pressionados ao nível de tempo, tudo bem que 

as coisas têm de ser feitas, e é normal que quando estamos a orientar um aluno nós 

tenhamos de explicar, o que demora mais tempo, às vezes temos de seleccionar o 

tipo de doentes com que estamos ao pé deles para que também podermos ter tempo, 

e eles ao principio não percebem porque é que ficam sempre ao pé dos doentes que 

não são tão graves, ou que não estão tão mal, muitas vezes não era bem o que 

estavam à espera da urgência. Alguns dão a volta melhor a esse tal choque, de 
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perceberem que tal como nos outros serviços, há uma rotina, há isto há aquilo, há 

uns que ficam a gostar menos, outros a gostar mais... Temos hoje um colega nosso 

que faz parte da nossa equipa, que quando acabou ficou a trabalhar na nossa 

equipa. Para os alunos é muito complicado, eu no início quando ficava com alunos, 

não concordava muito que eles viessem para a urgência, especialmente alunos de 

primeiro ano, porque ainda me lembro muito bem como é que eram os nossos 

estágios de observação e muitas vezes eles sentem-se perdidos, e nós como não 

temos só o doente que temos à frente, temos que os deixar perdidos para atender ao 

doente, e então às vezes é um bocadinho difícil a nível do primeiro ano, porque é 

basicamente de observação, e às vezes no primeiro ano, não sei até que ponto é 

benéfico para eles fazerem o estágio aqui, porque no primeiro ano não se precisa de 

tanta pressão. Muitas das vezes a relação que nós temos não tem nada a ver com o 

ideal, muitas vezes nós temos de deixar a relação com o doente para trás, porque 

temos de picar o doente primeiro... Agora nós perante um aluno do primeiro ano que 

falam muito nos instrumentos básicos de enfermagem, depois entram aqui e vêem o 

que é na vida real e muitas vezes pensam «afinal não se pratica isto.» Para eles é um 

choque... 

P – E eu agora perguntava-lhe mais concretamente em relação às actividades 

que desenvolve com eles, o que faz concretamente? 

R – Em primeiro lugar eu tento perceber o que eles trazem da escola ao nível de 

objectivos e tento orientá-los de acordo com isso, começamos por falar sobre os 

objectivos que eles trazem da escola, o que é que é possível atingir, o que não é 

possível atingir. E discuto isso com eles, se sentem mais dificuldades nalgumas 

coisas, nalgum objectivo, o que é que pretendem fazer, se um estudo de caso, se um 

relatório crítico no final, por onde é que querem começar, se trazem algumas ideias, 

muitas vezes eles trazem muitas ideias que não são muito compatíveis com a prática, 

com a realidade, portanto começo sempre pelos objectivos que eles trazem para o 

estágio, depois dentro dos objectivos que eles trazem, tentamos planificar, porque 

nós aqui na urgência circulamos, geralmente a primeira semana, por exemplo 

fazemos com que eles passem pelos postos todos de trabalho, para eles terem uma 

noção, para eles saberem nomeadamente o circuito do doente, para que eles 
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percebam de onde vêm os doentes que lá chegam dentro, e pronto eu tento fazer um 

bocadinho isso. Depois, mediando a pessoa que está com ele vai-se fazendo o plano 

de actividades de acordo com o que ele já sabe fazer, as técnicas, fazer um estudo de 

caso de algum doente, é mais fácil para eles ficarem no serviço de observação, ficam 

mais centrados no doente, com esses objectivos é mais fácil ficarem no serviço de 

observação, para depois daí o estágio se centralizar e se focalizar. Depois 

geralmente, e isso é combinado com o chefe de equipa, o orientador que está com 

eles fica com camas distribuídas e um número mais reduzido de camas, fica com esse 

aluno, tentamos fazer um bocadinho a integração e explicar o que é que se faz de 

acordo com aqueles doentes que temos atribuídos, e depois gerir de acordo com o 

que temos de fazer, com os doentes que temos. 

P – E no final do dia faz algum balanço? Ou como é que vai fazendo? 

R – Geralmente passado mais ou menos uma semana, numa noite, geralmente é 

quando temos mais tempo, converso com eles, o que fizemos até agora, 

relativamente a este objectivo e a estes pontos, estamos a conseguir, não estamos a 

conseguir, onde é que sentimos mais dificuldade e o que é que vamos fazer a partir 

daqui, de acordo com o trabalho de avaliação que eles têm de fazer, eu também faço 

o estágio decorrer nesse sentido. Por exemplo eles muitas vezes querem fazer 

estudos sobre politraumatizados, e aí nós podemos ter ou não ter esses doentes, e 

mediante os objectivos que eles têm pode não ser muito benéfico e o mais 

interessante para eles começar pelo politraumatizado no primeiro ano, porque eles 

não têm um nível de conhecimentos ou um nível de objectivos que não tem muita 

lógica estar a aplicar àquele tipo de doentes, No quarto ano já é muito mais fácil. Os 

meus alunos no ano passado apresentaram alguns trabalhos sobre alguns temas, 

algumas patologias, infecções respiratórias, drenagens torácicas, mas pronto alguns 

temas também conciliadas com aquilo que nós achamos. Vamos fazendo o estágio 

mais ou menos assim, também tento fazer uma avaliação a meio que não tem nada a 

ver com a escola, geralmente com a escola também temos a meio do estágio, uma 

reunião com o professor, sobre como é que está o estágio, como é que não está, 

também para saber o feedback dele, para ver se estamos a seguir a linha de 

orientação da escola, que a escola pretende, mas também costumo fazer só com a 
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presença do aluno uma avaliação, também para eles fazerem um bocadinho de auto-

avaliação daquilo que estão a fazer, se as coisas estão a correr bem, se estão a 

correr mal, é mais ou menos assim, às vezes não se faz tantas vezes quanto 

queremos, mas vamos fazendo sempre que possível. 

P – E para si como acha que um orientador de estágio deveria ser? 

R – A própria personalidade do orientador interfere sempre, não é? Porque é assim, 

é preciso ser uma pessoa que não saiba só fazer as coisas mas que consiga 

transmitir aquilo que está a fazer e o porquê das coisas, muitas vezes há coisas que 

para nós são tão lógicas, tão lógicas que não nos passa pela cabeça explicar, e eles 

muitas vezes também não perguntam e então nós acabamos por não explicar, ou 

alguns orientadores podem mesmo ter dificuldade ao fazê-lo. Às vezes é um 

bocadinho como nós quando estávamos na escola e havia professores que sabiam 

muito, mas depois não sabiam passar os conhecimentos e a nível de orientação dos 

alunos também é um bocadinho assim, às vezes não é só o que a gente sabe, mas 

conseguir, e conseguir perceber quando eles não estão a perceber, ou quando não 

estão a conseguir acompanhar o ritmo e não querem perguntar, portanto uma coisa 

que tenho notado agora nestes dois grupos, é que perguntam muito pouco, colocam 

muito pouco as questões. 

P – O que faz nessas alturas em que detecta isso? 

R – Às vezes preferem perguntar entre eles, colocarem as dúvidas entre eles, o que 

não tem muita lógica, não tem muito sentido, porque nós não estamos cá a avaliar a 

quantidade de perguntas que eles fazem, eu prefiro um aluno que coloque muitas 

questões e que esteja a perguntar as coisas porque está a tentar perceber. Alguém 

que está a olhar para mim e que está a acenar com a cabeça que sim, e que não 

pergunta, eu não sei se realmente está a perceber ou se está só a ver o filme, pronto 

é um bocadinho assim. 

P – Acha importante o orientador ter essa sensibilidade para tentar perceber as 

necessidades do aluno? 

R – É assim, é uma coisa a que temos de dedicar muito tempo, exige muito de nós, 

não só o trabalho que nós fazemos normalmente e durante o dia todo, mas exige a 

atenção para estarmos com eles, não fazemos as coisas tão mecanizadas, mas se 
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calhar olhar melhor para o doente e prever e programar, como para este doente 

podemos fazer isto e aquilo e aplicar este conteúdo e aquele, pronto tenta-se apostar 

na programação, para que as coisas não sejam tão mecânicas, e depende muito 

também da apetência que as pessoas tenham, por exemplo há pessoas que não 

gostam de o fazer, há outras que gostam, por exemplo temos alturas em que as 

pessoas não ficam com alunos, depende também da situação de cada orientador, por 

exemplo o meio de uma gravidez não é muito bom, porque não sabemos se a pessoa 

vai ficar ou não até ao fim. Os nossos interesses são importantes, e depois a nossa 

chefe de equipa que recebe as indicações da chefe do serviço, selecciona-nos 

posteriormente, pergunta às pessoas se querem ou não, tem de se coordenar as 

pessoas que estão de férias, também uma pessoa que tenha um período de três 

semanas se calhar não é boa ideia, portanto tem de se coordenar essas coisas todas, 

também já aconteceu em que eu cheguei a ficar durante um tempo com um aluno, 

porque a colega que estava com ele ia ter uns dias de férias, e comecei com ele no 

início do estágio, conversei com as pessoas da escola, expliquei a situação... e 

também não seria por duas semanas que as coisas não iriam correr bem. Mais ou 

menos tentamos programar assim as coisas, de forma a que o interesse principal é 

que o aluno consiga ter um estágio minimamente tranquilo. Andar ali à deriva a 

mudar de orientador, também não tem muita lógica. Uma coisa que não temos aqui, 

e que dantes se fazia, é o facto de não termos os docentes da escola a acompanhar 

os alunos, mesmo no primeiro ano os docentes não vêm. É outra coisa que eu acho, 

no primeiro ano eles precisavam do orientador da escola, do professor da escola 

perto deles, mas eles não vêm, são um bocadinho assim jogados... Por isso é que eu 

digo que o estágio do primeiro ano, não sei até que ponto aqui é benéfico, às vezes 

só serve para encher o currículo... 

P – Falou-me há pouco do saber transmitir. Isso é fundamental? 

R – Além de fazermos as coisas explicarmos o porquê, e também saber justificar que 

naquela altura não estamos a fazer tudo que vêm na técnica, por uma razão e por 

outra, que estamos a substituir por isto ou por aquilo, por exemplo a técnica da 

algaliação, nós aqui nem sempre temos condições para fazer como se aprende nas 

escolas, muitas vezes temos de fazer uma algaliação sozinhos, temos de encontrar 
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uma forma de o conseguir fazer sozinho, mantendo a assépsia, portanto fazemos 

assim, mas isto não é correcto, é porque nós temos de fazer as coisas sozinhos, se eu 

não estiver sozinha, se faço assim. Pronto é preciso saber explicar-lhes isso, no 

fundo explicar porque é que as coisas são feitas assim, o que nos leva também a nós 

termos de olhar e saber como é que estamos a fazer as coisas mal ou quando não 

estamos a fazer as coisas bem, não podemos pura e simplesmente dizer, «pois faz-se 

assim porque também não há grande problema, grande mal, eu já faço assim há 

anos...», não se pode dar assim esta resposta ao aluno, não é? Esta resposta não vai 

levar a nada, tomara nós que ele daqui a uns anos não responda assim a alguém 

(risos). 

P – Essas questões que os alunos fazem, são importantes? 

R – As perguntas deles são muito importantes, muitas vezes eles até nos fazem 

questões que nós até não sabemos responder logo na altura, seja relativamente a 

terapêutica, a técnicas, a procedimentos relacionados com os doentes, muitas vezes 

questionam-nos sobre coisas a curto prazo dos doentes, porque não temos 

informações sobre o acompanhamento do desenvolvimento da situação do doente, 

portanto, nós tratamos do doente, estabilizamos o doente e o doente segue para um 

serviço. Nós sabemos um bocadinho de tudo, mas não sabemos realmente nada dos 

serviços específicos. O hospital evoluiu muito ao nível das tecnologias, aqui sabemos 

um bocadinho de tudo até um certo ponto, que nos serviços já não se sabe, muitas 

vezes eles colocam-nos questões em relação a isso, para o nosso crescimento 

profissional isso é muito importante, porque há a tendência da mecanização do 

trabalho e depois perdemos um bocadinho essa capacidade de questionar, nós 

próprios enquanto profissionais e de crescer também a nível profissional, eu gosto 

de trabalhar com eles por causa disso, e prefiro um aluno que me coloque muitas 

questões, para perceber em que ponto é que ele está, porque ele está ali é para pôr 

questões, e eu estou ali é para tentar responder a essas questões e tentar encaminhá-

lo, agora se ele só acena a cabeça, eu não sei se ele está a perceber.  

P – E acha que qualquer enfermeiro da prática está desperto para isso? 

Qualquer enfermeiro poderia estar a orientar alunos? 

R – Não, não estão... (grande pausa) 
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P – Se pudesse escolhê-los, como o faria? 

R – Primeiro pela prática das pessoas, têm de ter alguma prática, depois pela 

personalidade que cada um tem, a pessoa tem de ter um bocadinho de paciência, 

para dedicar tempo ao aluno, para ficar com ele um bocadinho depois da passagem 

de turno e dizer «isto hoje não correu muito bem, e amanhã temos de dizer de outra 

maneira», pronto, e às vezes nem todas as pessoas têm esse tempinho e essa 

disponibilidade, em segundo lugar não é as pessoas mais velhas, mas se calhar as 

que têm mais experiência, porque aqui não tem muita lógica estarem a orientar se só 

trabalham há um ano, não tem muita lógica estar a colocar uma pessoa dessas a 

orientar um aluno, se calhar era uma ligação com a escola mais próxima, e a nível 

de objectivos, consegue compreender muito melhor as coisas. Isto é um serviço 

muito complexo e com coisas difíceis de assimilar, depois as questões que eles nos 

fazem e a integração e a orientação que é precisa, também precisa de uma pessoa 

que esteja minimamente à vontade no serviço, e um ano neste serviço, a gente 

aprende os cantos à casa, aprende as rotinas, mas há muita coisa ali que é 

importante, há muita coisa ainda que falta. É importante conseguirmos sair um 

bocadinho do nosso papel de profissional e de desempenho durante o turno e fazer 

também o papel de orientador. Temos o nosso trabalho na mesma que temos de 

assegurar, nós temos é de acumular isso com o aluno, portanto tem de ser uma 

pessoa que consiga conciliar essas duas coisas. 

P – E quando está a orientar como é que se concebe? Como enfermeira ou como 

orientadora? 

R – Tento conciliar as duas coisas, mas na maior parte das vezes tento ser mais 

orientadora do que enfermeira, porque acho que naquela altura é mais importante 

para eles, e tento ver o caminho deles e não aquilo que estou a fazer, não levá-los 

como uma muleta às costas que andam connosco, mas o que é que é preciso fazer, 

no fundo estou ali, por trás, nos lados, à volta deles, para os tentar levar àquele 

caminho, portanto tento conciliar as duas coisas, porque uma pessoa tem de o fazer, 

mas sinto-me mais orientadora. 

P – Como é que aprendeu a ser orientadora de alunos? 
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R – Não fiz formação nenhuma, falámos aqui várias vezes sobre como é que se 

deveria agir ou não, foi um bocadinho também com a ajuda dos professores das 

escolas, tentando um bocadinho seguir os objectivos. Há pessoas por exemplo que 

têm mais formação académica sobre a orientação, eu não sou assim. Tive uma boa 

orientação aqui quando vim para cá, já como profissional, mas acho que quando 

uma pessoa que termina quando vem para aqui, sente-se ainda como aluna, e 

pronto, eu nunca tinha passado por uma urgência, nem nenhum estágio numa 

urgência e sentia-me uma autêntica aluna, e acho que vem um bocadinho daí, 

também estudei um bocadinho, agarrei um bocadinho nos livros lá da escola, que 

tinha lá em casa, pronto foi mesmo por mim, mas há pessoas que têm mesmo 

formação. 

P – E após o décimo segundo aluno que orientou, consegue ver diferenças 

relativamente ao primeiro, no que respeita a todo o processo de orientação? 

R – Sinto grandes diferenças, especialmente a nível de conseguir mais cedo detectar 

possíveis problemas que haja naquela orientação, não detectar só determinadas 

dúvidas ou dificuldades que eles tenham no fim do estágio, ou a uma ou a duas 

semanas do estágio terminar, mas conseguir fazer isso mais cedo. Também já tive 

alunos em que a orientação foi mais “liberal”, ou seja, deixá-los mais à vontade, 

tive outros em que já não foi assim tão liberal, foi «tens de me trazer um relatório, 

vamos ver o que se passa, vamos lá agarrar nos objectivos....» Há alguns que 

chegam aqui e “queixam-se”que nós somos mais exigentes que na escola, nós 

achámos um bocadinho estranho, mas também não estamos aqui para duvidar das 

pessoas, não é? Já passei pelas duas fazes, mas hoje é um bocadinho também 

perceber como é que é o aluno, porque também depende um bocado da 

personalidade de cada aluno, porque às vezes há pessoas que têm mais facilidade 

em integrar-se, daí também ter outro tipo de atitude, de postura, e há outras pessoas 

que temos tido aqui que só o facto de perguntarem, para eles é muito intimidativo, 

não perguntam por mais nada, mas vêem tanta confusão à volta deles e tem a ver 

com a personalidade deles, calam-se e não perguntam. 

P – Estava a falar-me há pouco da sua integração quando era recém-formada, 

isso para si foi importante? 
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R – Foi, acho que é um modelo que se calhar aqui já não se tem, mas fui um 

bocadinho integrada à bruta, como se costuma dizer, mas o à bruta no sentido de, 

era responsabilizada pelas situações, estava sempre acompanhada por X e Y, as 

coisas eram-me explicadas, e o facto de estar em integração não era desculpa para 

as coisas não acontecerem, ou para determinadas situações não estarem resolvidas. 

Hoje em dia, prolongam-se muito tempo as integrações, temos aqui pessoas que 

chegam a estar cinco e seis meses a fazer integração, e ao fim desses meses ainda se 

questiona muito para que posto é que irá, nós antes todos os dias ao fazer a 

integração que era muito mais reduzida, rodávamos por todos os postos e dizíamos 

«tens de tomar atenção a isto, cada turno é um turno diferente, tens de referenciar 

todas as situações, amanhã pode não ser assim». É neste aspecto que eu digo, um 

bocadinho à bruta, nesse sentido, porque eu estava lá, tinha de resolver as situações, 

mas tinha sempre um acompanhamento por trás, e no fundo isso foi bom porquê? 

Para hoje em dia perceber, que a nossa função como orientadores, nem sempre 

somos simpáticos, ou dar uma palmadinha nas costas do aluno. É preciso dizer-lhe 

«olha fizeste isto bem, o que é que aprendeste na escola? Não fizeste de acordo com 

a escola? Isso é quando estiveres a trabalhar, agora tens de puncionar de acordo 

com as regras da escola, e isso é o que interessa, um dia mais tarde quando estiveres 

a trabalhar, as coisas vão ser diferentes». Se agora não funcionarem segundo as 

regras da escola, então nunca vão funcionar. Nesse sentido, porque às vezes, há 

aquela tendência, «coitado do aluno, já é tão massacrado na escola, não o vamos 

massacrar aqui», não é uma questão de massacrar, é uma questão de seguir um 

bocadinho aquela orientação. 

P – No fundo, quando está com o aluno, o que espera das suas actividades? 

R – Para já que ele atinja os objectivos que trouxe preconizados da escola, e pronto, 

o nosso objectivo aqui não é dar avaliações negativas a ninguém, nestes anos 

raramente aconteceu, geralmente os alunos esforçam-se para isso, nós normalmente 

damos um bocadinho o desconto por eles estarem inseridos numa urgência, muitas 

vezes estarem distribuídos em serviços diferentes, os objectivos são iguais para 

todos os serviços. E há coisas que nós na reunião com o professor lhe transmitimos, 

que não é possível atingir na totalidade ou na plenitude, aquele objectivo, na última 
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vez tivemos uma dificuldade com um professor que se debatia muito na relação com 

o utente/família, o que é que o aluno tinha feito, para lhe dar exemplos, e depois não 

ficou muito satisfeito com a resposta do aluno, e nós tentámos explicar, eu como 

orientadora e a chefe de equipa também assiste sempre às reuniões. Então nós 

tentámos explicar, que é complicado em internamento na parte do serviço de 

observação, nós não termos muita relação com a família especialmente do doente, 

porque os doentes passam aqui poucas horas, e a nossa relação com o doente, 

dependendo da patologia que ele trás, ou do motivo de internamento, há doentes que 

entram, são estabilizados e vão para uma unidade e o familiar nem entra, portanto 

avaliar a relação que o aluno tem com um utente, não tem muito sentido, às vezes é 

um bocadinho difícil adequar isso, mas tentamos conciliar um bocadinho essas 

coisas, como os objectivos são sempre iguais, eu agora já tento definir logo aqueles 

que precisam de uma revisão, ou que tenho de falar com o professor, aconteceu-nos 

essa situação, um bocadinho desagradável na altura, o professor depois não 

compreendeu muito bem a situação... A partir dessa altura, fiquei a tomar mais 

atenção a esses factores, que há determinados objectivos que não são passíveis de 

serem atingidos na totalidade, e para orientar os orientadores logo no início «veja 

lá este objectivo, quer mudar alguma coisa, podemos alterar.». No fim, depois se o 

aluno tem uma pontuação mais baixa, nós também nos sentimos...se calhar não 

consegui, por algum motivo.  

P – Era precisamente nesse sentido que lhe colocava a próxima pergunta, como 

é que faz o balanço das suas orientações? Ou como acha que é eficaz no seu 

desejo de formar e orientar os alunos? 

R – Eu preocupo-me basicamente com a perspectiva que eles vão ter das coisas, com 

as prioridades que eles vão definir durante o estágio deles, não tanto com a destreza 

manual, porque não é isso que se pretende, eu não vou ficar mais contente, porque 

eles aspiram uma medicação muito rápido, ou porque preparam um soro mais 

rápido, ou porque fazem isto ou aquilo, mas se calhar com a maneira deles serem e 

de estarem perante a profissão, se já têm algumas coisas definidas, com as 

prioridades que definem e também com... Não é a personalidade, mas com o espírito 

que vão desenvolver na profissão, se vão ser profissionais passivos, que vêm cá só 
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fazer um turno e depois ir embora a seguir, se são realmente pessoas interessadas, 

que se preocupam e que estão ali a batalhar, já tivemos alunos que se calhar a nota 

quantitativa, não foi tão boa quanto isso, mas que eu acho que sinceramente que o 

aluno enquanto profissional, será um bom profissional, porque tem qualidades para 

isso. 

P – E em relação à avaliação, tem alguma dificuldade? 

R – Geralmente as nossas avaliações são qualitativas, e depois a escola transforma 

isso em quantitativo. No quarto ano, costumamos ter umas grelhas de avaliação, a 

nível qualitativo e depois no fim pedem-nos mais ou menos a nível quantitativo para 

darmos um valor, e depois é acertado, muitas vezes não bate certo com o da escola. 

Esse aluno que eu estava a falar há pouco, nós demos-lhe um dezassete, e a escola 

no final do estágio, deu-lhe um catorze... Disse que o relatório de estágio não estava 

bom, foi um estágio de oito semanas, e isto às vezes é mesmo coisas por trás que a 

pessoa tem e que nós orientadores não sabemos, e na altura disse a essa aluna, que 

independentemente que a nota que ela tenha, o valor que ela teve no estágio era 

aquele, e que acredito que ela vá ser uma excelente profissional, por causa das 

qualidades que demonstrou, infelizmente as escolas de hoje em dia ainda vêm 

agarrados à teoria, quem tem notas suficientes na teoria não pode ter boas notas em 

estágio, é um bocadinho a ideia da escola, admiram-se muito quando nós por vezes 

dizemos que este aluno, que pelos vistos não era tão bom na teoria, achamos que ele 

está muito bem em estágio e decidimos dar um dezasseis ou um dezassete, e eles 

ficam assim a olhar para nós, se na teoria não teve grande nota, como é que vai 

para estágio demonstrar uma coisa que não sabe? É essa a filosofia deles, e então 

duvidam sempre de nós «pois a urgência é um serviço muito cansativo, as coisas são 

feitas muito à pressa e os enfermeiros dão sempre um desconto aos alunos.» Mas é 

um bocadinho isso, mas pronto, isto foram algumas situações pontuais com alguns 

alunos, mas de resto tem corrido sempre tudo bem, só houve dois alunos, que 

realmente o estágio não correu bem, um deles desistiu quase no final, deixou de vir, 

já não tinha a certeza se era aquilo que queria, que não queria, pronto e o estágio 

também foi assim um bocadinho acidentado, e outro que realmente não cumpria 

minimamente os objectivos, mas no fundo só para concluir a questão, o que é que eu 
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pretendo com este estágio? No fundo que eles terminem o estágio não com a 

sensação de «ainda bem que acabou, estava a ver que nunca mais me via livre disto, 

mas aprendi alguma coisa, aprendi a nível da carreira de enfermagem, do ser 

enfermeiro, aprendi alguma coisa....» Porque a destreza manual, não me preocupa 

neles, ou que façam depressa, ele tem muitos anos para aprender, agora que saibam 

o que vão fazer, muitas vezes o que faço é o seguinte «tu hoje vais estar só com este 

doente, ficas só com este doente, mas vais saber tudo sobre ele, porque é que faz esta 

medicação, porque é que não faz, e porque isto, porque aquilo, podes-me até ajudar 

com os outros, quando não tiveres nada para fazer, mas hoje vais saber tudo sobre 

aquele doente, portanto vais dar a medicação e os antibióticos, mas sabes o que é 

que ele está a fazer relativamente àquela patologia», isso é que é importante nesses 

alunos.  

P – Acha que é boa ideia ter os enfermeiros da prática a orientar alunos de 

enfermagem? 

R – Eu acho que no primeiro ano era muito bom para os alunos virem com um 

orientador da escola, a partir daí é complicado, porque as coisas que se pedem e a 

nível de organização do serviço, tem de ser mesmo o enfermeiro do serviço, e acho 

que a nível da prática, acho que faz um bocadinho de falta os tais cursos de 

formação, se calhar as dificuldades que no início uma pessoa tem, seriam um 

bocadinho colmatadas e teriamos uma base, as coisas não eram feitas de uma forma 

aleatória, ou segundo aquilo que achávamos melhor ou não, se calhar eu agora 

penso «aquilo funcionou ou não funcionou? Portanto ao princípio se calhar fazia 

falta essa linha de orientação, essa formação... Mas os enfermeiros da prática que 

estão nos serviços, são sem dúvida os melhores orientadores, portanto acho boa 

ideia continuar assim, como está. 

P – Na sua profissão de enfermagem qual acha que é o lugar que a sua função 

de orientadora de alunos está a ter no seu profissionalismo? 

R – Sinto-me motivada para continuar, o estágio é muito cansativo, exige muito de 

nós, mas uma pessoa aprende sempre, aprende-se sempre. Sempre trabalhei em 

duplo, e em triplo, mas isso são outros pormenores, e já orientava alunos nessa 

altura, sempre gostei de o fazer, agora, se uma pessoa andar menos cansada durante 
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os turnos, tem mais disponibilidade a nível psicológico, mais estabilidade também 

para poder dar um bocadinho de si, porque às vezes ou vimos do outro lado, ou 

vamos para o outro lado, ou ontem fizemos vinte e quatro horas, mesmo que nos 

façam uma pergunta, a gente quer lá saber que nos façam a pergunta, porque 

estamos cansados... e agora como só trabalho num sítio não tenho aquelas questões 

todas de trás. Quero continuar sempre que possível, tenho todo o gosto de orientar 

alunos, porque assim também aprendo, também me desenvolvo no meu próprio 

profissionalismo. 

P – Se uma colega sua que não tem experiência na orientação de alunos lhe 

viesse pedira alguns concelhos relacionados com isso, o que lhe diria? 

R – Primeiro que tudo, saber em que estádio é que está o aluno, perceber o que é 

que ele vai fazer neste estágio, mas também já tivemos alunos que nem objectivos 

traziam para o estágio, depois é do género traz amanhã, traz depois, e quando 

vamos a ver passam-se quinze dias e sem objectivos. E então já tivemos alunos que 

vinham para estágio e eles é que definiam os objectivos em questão, eles têm de ter 

objectivos gerais, e depois dentro dos gerais, os específicos de acordo com os 

serviços onde estão. Porque se eles não os tiverem, nós também nos sentimos 

perdidos, uma coisa é o aluno se perder, outra coisa é nós sentirmo-nos perdidos no 

meio da avaliação, é uma grande responsabilidade, eu pelo menos sinto que é uma 

grande responsabilidade, quando as coisas não correm bem, a gente também tem de 

perceber porque é que não estão a correr bem, onde é que falha e o que é que falha. 

Portanto, a primeira coisa que eu dizia era, ver o que se pretende com este estágio, 

depois mediante isso, onde é que vais ficar com o aluno, em que sítios é que te 

interessa ficar mais com o aluno e depois durante o turno o que é que é importante 

fazeres com ele, ir planificando ao longo do turno, porque aqui não dá muito bem 

para estar a planificar para a semana, ou sobre este doente, ou com outro tipo de 

doente, não dá para fazer isso, as coisas têm de ser feitas de turno a turno, mas isso 

pode-se fazer perfeitamente e depois a meio do estágio fazer uma reunião só os dois 

aluno e orientador de auto-avaliação, para perceber se as coisas estão a correr 

muito bem ou não.  
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P – Tem mais alguma coisa a referir ou a sugerir no âmbito da temática da 

orientação de alunos? 

R – Penso que fui dizendo tudo ao logo da entrevista, mas mais uma vez saliento que 

aprendo sempre muito, cada vez que oriento um aluno ou uma aluna. 

P – Resta-me então agradecer a sua disponibilidade e atenção. Muito obrigada 

por tudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

 

127 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
EENNTTRREEVVIISSTTAA  DDEEZZ  ((EE1100))    



 
 

 
 

 
 

 

128 

NOTAS INTRODUTÓRIAS:  A entrevista10 teve lugar numa sala destinada às 

reuniões do serviço da entrevistada, pelas dez horas, e durante o seu período de 

actividade laboral. Após esclarecermos e legitimarmos a entrevistada, passámos à 

formulação das seguintes questões. 

 

P – Eu começava por lhe perguntar há quanto tempo é enfermeira? 

R – Eu trabalho há cinco anos. O meu último estágio foi feito aqui mesmo no serviço 

de urgência, na unidade, gostei da orientação, gostei muito do serviço e acabei por 

ficar. Fui convidada a ficar... 

P – E orienta alunos de enfermagem há quantos anos? 

R – Há quatro anos e orientei talvez seis alunos. 

P – E o que é para si ser orientadora de alunos de enfermagem? 

R – Acho que na orientação de alunos há uma aprendizagem dos dois lados, 

portanto, há uma aprendizagem sempre na pessoa que integra o aluno, e do próprio 

aluno, e acho que para os profissionais é muito bom orientarem alunos, até porque 

faz-se um intercâmbio na formação, formação que se calhar agora o profissional 

não está a par da situação, portanto o aluno vai-lhe transmitir algumas informações, 

desenvolve muito o profissional, visto que tem de ter uma atitude pedagógica para 

com o aluno, penso também que se calhar às vezes os profissionais deviam ter um 

apoio de formação diferente para essa orientação ser mais eficaz. 

P – Quando a enfermeira chefe lhe diz que vai ter um aluno para orientar, o que 

é que a enfermeira faz ao nível de actividades? 

R – É assim, em termos de programação é feita para ele passar por todos os 

sectores, se for possível, porque há estágios que realmente são muito curtos e este 

serviço, realmente não devia ter estágios assim tão curtos, se o estágio for longo, 

tenta-se sempre ao máximo passar pelos diversos sectores e depois tem de se 

adequar um bocadinho ao próprio aluno, onde é que o aluno tem mais necessidades, 

vamos ao encontro dessas necessidades do próprio aluno. É assim, é pela sua 

própria postura, é assim há alunos com mais dificuldades nesta área, há outros que 

                                                 
10 Entrevista realizada a 19 de Fevereiro de 2005. 
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têm menos dificuldades, e a integração terá de ser adequada mediante essas 

necessidades.  

P – E depois no dia a dia o que costuma fazer com eles? 

R – É assim, diariamente por vezes não é possível fazer um período com eles de 

reflexão, mas sempre que for possível, e que seja necessário, porque há certas 

actividades que se fazem ao longo do turno, certas constatações, certos factos, que é 

necessário fazer um pouco de reflexão, são às vezes situações novas para o aluno e 

portanto às vezes exige uma certa reflexão sobre o que se passou. Por vezes temos 

nós dúvidas sobre algumas coisas, estamos menos informados sobre algumas 

situações, fala-se com o aluno e em conjunto vamos procura esclarecer essa dúvida, 

tendo em conta a colaboração do aluno, porque é muito importante que o aluno 

pesquise realmente sobre essa dúvida, depois falamos os dois sobre a pesquisa que 

ambos fizemos para tentar chegar a uma conclusão. 

P – E acha que essas reflexões são importantes para o seu desenvolvimento 

profissional? 

R – Acho que há sempre uma aprendizagem, há sempre coisas que eles nos trazem 

novas, reflexões que eles às vezes que eles nos obrigam a fazer e que nós não 

estamos despertos para essa situação e é sempre uma aprendizagem. 

P – O que é que espera com essas suas actividades? 

R – Que o aluno esteja mais bem preparado para a sua vida profissional, que fique 

assim alerta para certas especificidades que tem este serviço, que é um serviço muito 

específico, é uma abordagem muito geral ao indivíduo em pouco tempo, portanto 

que o aluno fique preparado para esta visão e que também que fique a gostar do 

serviço em si, e que fique o mais elucidado possível sobre este tipo de serviço. 

P – Por falar em gostar, o que é que mais gosta de fazer, quando está a orientar 

alunos? 

R – Que fique mais bem preparado para esta área. Actividades em si, acho que 

todas são importantes, principalmente a parte da emergência. A avaliação de uma 

pessoa é sempre muito complicado, não é assim muito fácil e é assim também temos 

de compreender que aos alunos às vezes é um pouco imposto este serviço, e há 

pessoas que não estão muito adaptadas a este serviço, há algumas que até mostram 
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que não gostam muito, e tento ao máximo contrariar um bocadinho isso, e pelo 

menos aprendam o máximo possível, porque há pessoas que às vezes não mostram 

interesse por este serviço que é um serviço muito stressante, mas acho que o nosso 

serviço tem um dinamismo tão grande que eles acabam por gostar. Eu acho também 

que é muito importante a relação, a relação é muito importante, o mesmo já não 

acho da técnica. 

P – Acha que basta ser-se bom enfermeiro para se ser um bom orientador? 

R – Acho que não é suficiente, temos de ter características próprias, tem a ver com 

as características pessoais, é assim, há pessoas que se calhar não gostam de o fazer, 

e acho que não devem ser obrigadas a fazê-lo, não deve ser imposto. 

P – Então teremos de ter não tão bons enfermeiros, mas melhores orientadores? 

R – Exactamente é melhor que saibam menos mas que o transmitam bem, isso 

acontece, não tenho assim ninguém especificamente com esse tipo de atitude, mas há 

colegas nossos que não querem integrar alunos, não se sentem à vontade para o 

fazer, há pessoas que não gostam de o fazer, há pessoas que não estão direccionadas 

para isso, porque é muito cansativo, exige tempo profissional, não é? Porque os 

alunos vêm com muitas dúvidas, muitas dificuldades e algumas dificuldades e exige 

muita da nossa atenção, realmente estar a integrar um aluno exige essa 

disponibilidade, e há realmente muitas pessoas que não gostam desta área. Eu não 

sinto muito o cansaço, porque o faço com algum gosto e gosto muito de o fazer, mas 

compreendo que é mais complicado, nós temos de estar com uma atitude redobrada, 

não é? Temos de ajudar o aluno, a integrá-lo, a orientá-lo e com o máximo de 

cuidado no nosso trabalho a ser desenvolvido, porque é um serviço que exige uma 

certa rapidez. 

P – Como é que vai sendo a sua atitude com o aluno? 

R – Eu prefiro ter uma atitude de estar mais distanciada, ao início também dá para 

avaliar o aluno que nós temos, qual a autonomia que lhe podemos dar, e tento ao 

máximo afastar-me um pouco, para ver até que ponto é necessário ou não essa 

dependência, tento que o aluno seja o mais independente possível, acho que deve ser 

o mais autónomo possível, para ganhar auto-confiança, para conseguir fazer as suas 
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actividades sem ter ninguém ali a apoiá-lo tanto, até porque ele em breve vai ser um 

profissional e portanto convém que ele se sinta o mais autónomo possível. 

P – O seu grande desejo é que ele consiga essa autonomia? E corre sempre tudo 

bem? 

R – Geralmente sim, há sempre casos particulares. Há alguns casos que não corre 

tão bem, porque muitas vezes o aluno não gosta muito e mostra mesmo que não 

gosta, aconteceu-me realmente com um aluno. Nesses casos é complicado, é 

complicado, tenta-se falar com o aluno, tive uma reunião como aluno, perguntei-lhe 

porquê e ele mostra mesmo que não gosta deste tipo de serviço, que não está 

motivado para este tipo de serviço, que é a escola que impôs realmente este estágio, 

e que realmente é muito complicado para nós profissionais, que gostamos muito 

deste serviço, termos alguém que não gosta muito e que não está motivado para isto, 

e que está a fazer um estágio porque a escola o exige. Para nós é muito complicado, 

mas pronto, tenta-se ao máximo resolver essa situação, falar com o aluno, explicar 

que realmente pode ser um serviço que ele não goste muito, mas no futuro é sempre 

uma aprendizagem, e vai-se fazendo sempre uma aprendizagem, é bom conhecermos 

diversos serviços. O aluno vai caminhando e vai melhorando, mas não quer dizer 

que consiga atingir aquilo que nós enquanto profissionais gostariamos que atingisse, 

porque ele próprio se nega a isso. 

P – Costuma discutir os objectivos com eles? 

R – E também faço os objectivos de acordo com o serviço, porque às vezes, é assim 

a escola também não está se calhar às vezes preparada para o nosso serviço, não 

conhece muito bem, por vezes o nosso serviço, e traçam os objectivos que por vezes 

não são adequados ao nosso tipo de serviço, mas geralmente quando se tem um 

aluno em integração, pede-se que ele faça uma avaliação do serviço, passa por 

vários sectores, é-lhe apresentado o serviço, e depois deste avaliação, ele vai pensar 

nos objectivos específicos para o serviço, mediante aqueles que trás da escola, mas 

adequados ao serviço, e portanto vai-se tentar atingir esses objectivos que são 

traçados pelo aluno.  

P – E em relação ao perfil dos orientadores, como acha que eles deveriam ser? 
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R – A nível profissional que tenha uma boa execução, que tenha conhecimentos 

teórico-práticos de forma a poder transmitir esses conhecimentos, segurança 

naquilo que faz, muita autonomia. Ao nível pessoal, lá estão as características de 

saber transmitir conhecimentos, ter conhecimento de pedagogia, ele próprio gostar 

de integrar alunos, que acho que é uma das coisas mais importantes, é o gostar 

daquilo que está a fazer realmente, que seja uma pessoa que consiga estabelecer 

uma boa relação com a pessoa que realmente está consigo, que seja uma pessoa que 

consiga transmitir calma, uma certa flexibilidade, uma certa abertura para qualquer 

dúvida que possa surgir para depois o aluno por em prática alguns conhecimentos 

que aqui aprende. Em relação ás actividades, acho que é sempre importante o saber-

fazer, o saber-ser, o saber-estar, que é muito importante, e depois, estar muito 

ligado às necessidades do aluno, e sempre tentar adequar essas actividades que se 

vão desenvolvendo, sempre que possível, às necessidades do próprio aluno, porque 

há medida que o tempo passa vamo-nos apercebendo que há actividades que 

deverão ser mais desenvolvidas, porque o aluno nessa área tem mais dificuldades, 

ou até gosta mais dessa área, e é importante que o aluno sinta essa disponibilidade 

por parte do profissional no desenvolvimento dessas actividades durante o estágio. 

De acordo com o desenvolvimento dessas actividades, e para que todo o tipo de 

actividades possa ser desenvolvida, para depois as mesmas serem avaliadas durante 

o estágio. 

P – Das características todas que me referiu, o que acha que é realmente 

importante para se ser um bom orientador? 

R – Eu acho que é tudo importante, acho que os conhecimentos são muito 

importantes, acho que os conhecimentos técnico-científicos são muito importantes 

quando se estabelece uma empatia entre a pessoa que está a integrar e o aluno, mas 

penso que todas elas são importantes, desde que se possa estabelecer uma boa 

transmissão de conhecimentos e uma boa aceitação de conhecimentos. 

P – E para si o que distingue um bom de um mau orientador? 

R – Acho que a disponibilidade é muito importante do profissional, quando o 

profissional se mostra pouco disponível para o aluno, há sempre um desinteresse do 

aluno para com o que está a aprender, se o profissional se mostra interessado, se 
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mostra disponível, se é uma pessoa aberta, portanto vai ajudar com que o aluno se 

sinta mais à vontade, portanto um mau integrador, seria aquele que não demonstra 

disponibilidade, não esclarece dúvidas, não faz este estudo com o próprio aluno em 

determinar as dúvidas que possam surgir, e portanto acho que o mau orientador 

seria esse. 

P – Como é que aprendeu a ser orientadora de alunos de enfermagem? 

R –. Quem integra alunos tem essa característica própria, podemos já ter algumas 

características que nos dão essa possibilidade, é assim, eu sempre gostei da parte do 

ensino e portanto é uma coisa que eu gosto muito de fazer, transmitir conhecimentos 

a outros, portanto acho que é uma característica nossa, não tem a ver com 

formação, porque nós realmente formação não temos, às vezes encontro-me a fazer 

realmente pesquisas sobre a integração de alunos, já consultei alguns trabalhos 

sobre a integração de alunos, mas formação dada pelo serviço, ou pelo hospital não 

temos. 

P – E acha que a formação facilitaria alguma coisa? 

R – Penso que sim. Acho que é sempre importante, porque existem objectivos 

específicos, existem características específicas que podem ser desenvolvidas pelo 

profissional, portanto, através de uma formação, através de um estudo poderão ser 

melhoradas, como é óbvio. 

P – E que áreas é que a poderiam ajudar? 

R – Não sei, a parte da pedagogia, eu acho que não é tanto os conhecimentos 

técnico-científicos que o profissional precisa, mas a relação que deve estabelecer 

com esse aluno, a maneira como se transmite esse conhecimento, a forma como se 

aceita as dúvidas do próprio aluno, acho que é importante o profissional 

desenvolver mais, e às vezes é nesses pontos que se deveria investir, na área da 

formação de adultos, que apesar de nas nossas escolas também termos formação 

nessa área, mas se calhar é pouco desenvolvida, nós não estamos preparados para 

depois ir transmitir essas informações aos alunos. Quando temos um aluno, vamos 

avaliando, vamos vendo, sempre que possível, e tento preparar-me mais para dar 

essa resposta. 

P – E esta última orientação foi nalguma coisa diferente da primeira? 
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R – Penso que sim, há sempre pontos a limar, há sempre características que têm de 

ser melhoradas e de certeza que sim, a última orientação decorreu melhor que a 

primeira, e a próxima há-de correr melhor que esta última. 

P – E sente esse crescimento? 

R – Penso que sim, sente-se esse crescimento, é complicado porque nós realmente 

nunca estivemos perante uma pessoa que está sempre a tentar aprender mais, a 

transmissão dos nossos conhecimentos, e nós temos de estar também em alerta e é 

claro que a primeira integração ou orientação é mais complicada, não é? Mas à 

medida que o tempo passa nós vamos aprendendo algumas coisas, vamos sabendo 

como é que se deve transmitir melhor, qual será a melhor forma de o fazer, se é 

dando, se é esperando que a outra pessoa diga, vamos avaliando, e isto só é 

conseguido a través da experiência e também observando a experiência dos outros 

colegas.  

P – E qual é a importância que atribui ao observar a experiência dos colegas? 

R – Bastante, é assim, nós quando temos um aluno para orientar, há colegas que 

também têm, nós vamos reunindo e falando sobre as dúvidas que eles têm, sobre as 

dúvidas que eles não têm, tentamos confrontar conhecimentos, e confrontar 

maneiras de transmitir e este aluno adequa-se mais a este tipo de método, e nós 

tentamos conversar sempre, e essas conversas são muito importantes, porque nos 

ajuda a adaptar melhor o nosso tipo de informação a passar ao aluno. 

P – E sentiu influências de alguma orientação que teve como aluna? 

R – Sempre. Temos sempre essas imagens, aquele que não queremos ser, que é 

complicado, aprende-se sempre com os alunos, e algumas imagens que eu tenho que 

foram sempre muito positivas e que tento ao máximo segui-las, porque penso que 

estão adequadas realmente ao tipo de ensino, e vão-se sempre fazendo rectificações 

nas várias áreas. 

P – E nalguma das situações se coloca na pele dos alunos? 

R – Às vezes há atitudes dos alunos que nós percebemos menos e tentamos pensar 

«porque é que o aluno agiu desta forma», acho que é importante colocarmo-nos do 

outro lado e pensar no porquê daquela atitude, porque é que ele age daquela forma, 
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«será que a atitude até está correcta, e eu estou a vê-la de uma forma negativa?», e 

por vezes vemos atitudes muito boas que nos ajudam a reflectir também. 

P – Disse há pouco que também ia procurar bibliografia sobre a temática... 

R – Há realmente publicações muito boas sobre orientação de alunos, pessoas que 

realmente estudam e se dedicam a essa área, e é importante nós conseguirmos essa 

informação, é pena que realmente tenha de ser o profissional a ter de ir buscar só 

este tipo de conhecimentos e que não nos seja fornecido, seria interessante se nos 

pudesse ser fornecido, ou até as próprias escolas. Nós tivemos uma escola que eu 

realmente achei muito interessante, eles próprios nos deram a facilidade de irmos 

fazer um curso para fazer a orientação de alunos, visto que eles todos os anos 

enviam alunos para nós fazermos a orientação, eles facilitaram o curso, para que as 

pessoas pudessem frequentar para melhorarem esse tipo de competências. Na altura 

não estava disponível, mas houve colegas que foram e que realmente foi de grande 

valia. Eles fizeram esse curso, houve colegas que foram, eu por acaso tive essa 

informação escrita sobre o curso, e a colega disse que foi realmente um curso muito 

bom e que ajuda sempre na orientação dos alunos, até porque também é um curso é 

muito direccionado para aquela escola que vai ao encontro aos objectivos daquela 

escola, o que o torna menos positivo, mas é sempre uma informação de grande valia, 

melhora a integração dos nossos alunos. 

P – Acha boa ideia ter os enfermeiros da prática a orientar os alunos de 

enfermagem? 

R – Penso que é muito bom, penso que é óptimo... É assim, é provável que seja bom 

também os professores da escola a orientarem os alunos, mas acho que é mais 

positivo ainda os próprios profissionais que conhecem o serviço, que estão de 

acordo com as normas, com as regras que conhecem, que executam essas 

actividades todos os dias orientarem esses alunos, porque acho que o aluno vai 

obter muito mais informação, vai obter muitos mais conhecimentos, vai ficar muito 

mais à vontade para conseguir fazer um estágio com muito mais conhecimentos. Por 

vezes são pessoas que já estão afastados da prática há muito tempo e é muito 

complicado. 
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P – Acha que haveria algum mal se não estivesse contemplada a presença do 

enfermeiro orientador na formação inicial do aluno? 

R – Acho que a presença do enfermeiro orientador é muito importante. Acho que é 

muito importante que sejam os profissionais a fazer a integração dos alunos. 

P – Desde que está com alunos que conhecimentos desenvolveu? 

R – Desenvolvi sempre muitos conhecimentos na área da transmissão, na área da 

pedagogia, na forma de ensino, qual será o melhor método na transmissão desses 

conhecimentos, eu acho que sim, mais nestas áreas, na área do conhecimento 

técnico-científico da profissão também, mas penso que é mais na área da 

transmissão dos conhecimentos e da pedagogia. 

P – Acha que é uma pessoa diferente desde a altura em que começou a orientar 

alunos? 

R – Penso que sim, na área da pedagogia cresço muito. Penso que não há 

modificações na prestação quando se está a orientar um aluno, e é bom que isso não 

aconteça, o bom orientador, tanto presta os seus quando não está a orientar alguém 

ou quando está a orientar. Não penso que a minha atitude mude. Basicamente tenho 

desenvolvido mais a pedagogia, que podia ser mais desenvolvida ainda com os tais 

cursos de formação. 

P – Acha que esta função de orientadora é importante para o seu 

desenvolvimento profissional? 

R – Acho que sim, acho que é uma área muito importante para o profissional de 

enfermagem, é bom que ele faça a integração de alunos, é sempre uma altura em que 

desenvolve muitos conhecimentos, é sempre uma altura que aprende com o próprio 

aluno, é o chamar de algumas coisas que se calhar estão menos marcadas, é o saber 

responder a essas questões do próprio aluno, acho que é muito importante, tanto a 

nível pessoal, como profissional. 

P – Quando está com o aluno, sente-se mais enfermeira ou orientadora? 

R – Se calhar as duas coisas, acho que as duas coisas estão interligadas. Nos nossos 

estágios o aluno está no fim da etapa, está no fim do curso, são alunos que se calhar 

a parte do desenvolvimento técnico-científico está bastante desenvolvida, se calhar é 

mais para uma aprendizagem e uma abordagem do próprio serviço, se calhar nessa 
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parte sou mais orientadora e menos enfermeira, se calhar o aluno não está naquela 

fase em que precisa tanto da transmissão das técnicas, se calhar está mais na parte 

de querer saber como o serviço funciona, qual é a dinâmica, qual é a especificidade 

deste serviço, portanto se calhar aí pode-se por um bocadinho de lado o ser 

enfermeiro, mas acho que as duas coisas estão muito interligadas, a própria relação 

que se estabelece com o aluno está muito direccionada para a área da enfermagem, 

portanto existe uma certa mistura das duas coisas. 

P – Imagine que alguém que não é da nossa área lhe pergunta sobre qual a sua 

profissão, o que diria? 

R – Se calhar diria que sou enfermeira, se calhar não iria falar da orientação de 

alunos porque também é uma coisa que não se faz todos os dias, permanente, não é 

permanente e não estamos formados para essa área específica, portanto se calhar 

não é muito valorizado. 

P – E acha que caminhamos para essa valorização ou visibilidade da função do 

enfermeiro orientador? 

R – Eu acho que sim que é importante e acho que uma das coisas que as escolas 

deviam fazer, e era uma das actividades que eu gostaria muito de fazer, era por 

exemplo dar aulas na escola e vir com os alunos para os campos de estágio. Gostava 

de estar a trabalhar no serviço, dar aulas na escola e orientar os alunos no próprio 

serviço. Penso que as escolas deviam estar mais direccionadas para essas áreas, 

porque não acho muito viável, o professor que há dez anos, não está dentro de um 

serviço, não conhece as normas, não conhece o ambiente do próprio serviço e depois 

vai fazer a integração de um aluno num serviço, que tanto ele como o aluno 

desconhece completamente. Portanto acho que a escola devia fazer o intercâmbio 

deste profissional de saúde, recebê-lo na escola para ele leccionar algumas aulas 

nessa escola, e depois nessa área de formação que esse próprio profissional deu, 

trazê-los para o campo de estágio que é o seu próprio serviço, para orientar os 

alunos, porque seria a pessoa que está mais capacitada, para já, porque já conhece 

os alunos, já tem alguma relação com os alunos, conhece o serviço, e é a pessoa que 

apresenta mais capacidades para orientar esses alunos no serviço, até porque ele já 

lhe transmitiu alguns conhecimentos do serviço e agora trá-los para o campo de 
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estágio para transmitir esses mesmos conhecimentos. Acho que a orientação dos 

alunos devia ser feita por esta pessoa, que conhece as três áreas, conhece os alunos, 

conhece a escola e depois conhece o campo de estágio. Acho que a aprendizagem do 

aluno seria muito maior. 

P – Foi escolhida porque demonstrou interesse pela orientação? 

R – Eu sempre me mostrei disponível, porque é realmente uma área que gosto muito, 

a chefe se calhar reconheceu algumas características pessoais que direccionassem 

para essa área e portanto eu mostro sempre algum interesse para orientar. 

P – Tem mais alguma coisa a referir ou a sugerir no âmbito da temática da 

orientação de alunos? 

R – Acho que disse tudo. 

P – Resta-me então agradecer a sua disponibilidade e atenção. Muito obrigada 

por tudo. 
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NOTA INTRODUTÓRIA: A entrevista11 teve lugar numa sala destinada às 

reuniões do serviço da entrevistada, pelas dezasseis horas, e após o seu período de 

actividade laboral. Após esclarecermos e legitimarmos a entrevistada, passámos à 

formulação das seguintes questões. 

 

P – Eu começava por lhe perguntar há quantos anos é enfermeira? 

R – Eu trabalho aqui há três anos. 

P – E há quanto tempo orienta alunos? 

R – A orientar alunos há dois anos e tal... Nós aqui somos todos muito novos, e 

então chega a um ponto que somos obrigados a desenvolver e a orientar. A minha 

equipa é muito jovem e depois temos outras equipas que têm pessoas mais velhas, 

mas na nossa equipa somos todos muito jovens. 

P – E o que é para si ser orientador de alunos de enfermagem? O que significa 

isso para si? 

R – Ser orientador é ao fim e ao cabo, ajudar a passar a parte teórica que eles 

aprendem nas aulas, para a parte prática, que muitas vezes ou quase sempre, isso na 

escola não acontece, especialmente... A parte... Quando eles estão na escola e 

quando vêm, e isso aconteceu comigo, eu vinha para o hospital com orientadoras da 

escola, era completamente diferente, porque são pessoas que já foram enfermeiras 

em hospital, em centros de saúde, mas que a maior parte deles já há muito tempo 

que não orientavam. Nós aqui, e eu como orientadora, tenho actualmente mais em 

atenção a certas coisas que quando era aluna, isso não acontecia. Com as 

orientadoras da escola, era tudo mais teórico, as perguntas, e às vezes não 

demonstravam com coisas práticas que acontecem, às vezes a teoria não é bem o que 

se faz aqui, não é? Às vezes ensinam-nos determinadas técnicas na escola, que às 

vezes chegamos aqui e dizemos que não é bem assim, porque não há material, os 

doentes são únicos e não dá para fazer. É isso, é passar a teoria para a prática e 

fazê-los perceber melhor o que é isto, porque normalmente dizem que o serviço é 

muito complicado, muito grande... E onde eles podem aprender tanto, tanto, tanto, 

tanto, eles aqui têm todo o tipo de doente, só não têm crianças com problemas de 

                                                 
11 Entrevista realizada a 22 de Fevereiro de 2005. 



 
 

 
 

 
 

 

141 

medicina interna, porque têm crianças de trauma e apesar de quando é grave 

passam para a unidade de cuidados intensivos da urgência pediátrica, mas às vezes 

também os apanhamos assim nas situações mais complicadas, nos directos, e 

realmente eu gosto, como orientadora, mostrar-lhes o que eles na escola não vêem e 

que depois aqui podem complementar. 

P – Normalmente costuma ter alunos que a questionam? 

R – Fazem normalmente muitas questões, mas se não o fazem, nós começamos a ver 

que eles não estão bem a perceber o que estão a fazer, não estão bem integrados, e 

então aí começamos nós a ver o que é que se passa e começo eu a fazer perguntas ou 

começo a dizer «então porque é que estás a fazer isso?» apesar de eu não ser muito 

de fazer perguntas, porque eu acho que se nós estivermos muito em cima deles, nós 

percebemos perfeitamente se eles sabem, se não sabem, e eu lembro-me quando 

andava na escola, era horrível, entravam em bombardeamentos de perguntas, 

começavam a fazer perguntas e mais perguntas e isso era muito stressante... E nós 

conseguimos perceber perfeitamente se eles sabem ou não... Eu acho que é 

fundamental a relação que temos com o aluno, eles estão mais à vontade para fazer 

as tais perguntas, eu coloco-os logo à vontade e digo que «não sabem, perguntem...» 

eu às vezes, que já sou profissional e não sei e pergunto... 

P – Se for algo que a enfermeira não sabe? 

R – Digo «olha não sei...» se for uma coisa que é para saber naquele momento, 

porque acho que é importante para aquele momento, para tratarmos o doente por 

qualquer razão, vou ter com alguém que me responda. Se for uma teoria que ele lhe 

deu na cabeça de perguntar, então eu digo «olha é assim, eu não sei, eu vou para 

casa estudar e tu também vais para casa estudar e amanhã falamos.» Assim 

pesquiso em casa, em livros ou na Internet, tento saber, e também procuro os 

colegas se for uma coisa momentânea e necessária para aquela altura. É bom que 

eles tenham a noção de que não estamos aqui a brincar com uma coisa qualquer, 

estamos a tratar de doentes e aí não pode haver nenhuma dúvida. 

P – O que faz enquanto orientadora desses alunos? 

R – Numa primeira fase eu estou mais em cima da situação, para ver se ele se está a 

adaptar bem ao serviço, às patologias, aos doentes... Numa outra fase eu dou mais 
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liberdade, estou a supervisionar de longe. Também me sento ao pé deles com alguma 

frequência para discutirmos em conjunto, o andamento do estágio. Tem de haver 

uma planificação, ver o que eles vão fazer ao longo do estágio, ver por que sítios é 

que eles vão passar e pelos sítios que eles gostam mais. Eu por exemplo tive um 

aluno, que gostava mais da parte da reanimação, mas depois percebeu que 

realmente, na reanimação, às vezes temos azar, porque às vezes os doentes chegam 

à nossa sala de reanimação e já estão ventilados, ou existe uma reanimação muito 

espaçada de outra, somos capazes de lá fazer quatro turnos e só vermos uma 

reanimação, e então eu deixo-os à vontade para se quiserem, poderem mudar o 

plano, e o que aconteceu, foi que ele mudou, passou a estar mais tempo em serviço 

de observação, e depois no fim fez mais um turno na reanimação, porque realmente 

no serviço de observação é que temos mais as coisas, portanto, deixo-os à vontade 

para planearem e depois alterarem. Planeiam no início como acham que é melhor e 

de acordo com os objectivos que eles têm, para os atingirem e depois, se eles 

gostaram muito de um determinado posto, e se ainda há tempo, coloco-os aí, onde 

eles mais gostam. Normalmente estágios de um mês dá para fazer isso. 

P – E no final do dia, costuma dedicar algum tempo à avaliação das coisas que 

foram feitas pelo aluno ou pelos dois?  

R – Às vezes se corre alguma coisa mal, eu falo logo quando acontece logo na 

altura, acho que é preferível que no final, porque ele assim nota logo, porque às 

vezes por exemplo, puncionou um doente de uma forma incorrecta, ou podia ter feito 

de uma forma melhor, aí eu tenho logo que dizer, porque a seguir ele pode ir 

puncionar outro e cometer o mesmo erro. Acho que nós aprendemos melhor, e fica-

nos mais na cabeça, se nós formos avisados na altura, do que passado muito tempo. 

Às vezes, se passa muito tempo, eu já não sei muito bem, onde é que ele errou, ou o 

que é que ele fez bem, porque eu acho que se eles fazem bem uma coisa onde 

anteriormente tinham dificuldade, digo «muito bem....» Depois a única coisa que eu 

normalmente falo no final do dia é reforçar alguma coisa que eu ache importante 

que tenha nesse dia, mas normalmente eu aviso-os logo na altura, quando eu acho. 

Se eu avisar no final é porque eu não tive tempo durante o turno, ou não houve 

oportunidade. No final, a única coisa que eu digo é depois de eles passarem as 
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ocorrências, digo «olha fizeste bem, fala mais daquela forma, não te esqueças que 

da próxima tens de falar daquilo, fala mais alto...» (risos). Porque eles às vezes 

estão nervosos... E isso também acontecia comigo... e pronto, depois fica um bocado 

mal em frente aos outros dizer «fala mais alto», e depois são muitos a receber o 

turno, uns doze aproximadamente. 

P – E no final desse dia de orientação, sente que a sua actividade foi bem 

desenvolvida? 

R – Normalmente vou tranquila para casa, acho que faço um bom trabalho. Só tive 

um caso, em que tive tanto trabalho, tanto trabalho que não dei o apoio que devia, e 

que no final do dia lhe disse «desculpa, mas não te consegui apoiar.» O próprio 

aluno viu isso, às vezes o serviço de observação é um caos, e muitas vezes sou eu a 

agradecer ao aluno, quando ele já está mais... Mas o aluno não tem que os 

substituir, o aluno tem de tratar os doentes, mas não tem de nos substituir, nós não 

temos de estar a dar o trabalho todos aos alunos, é bom que eles aprendam, e depois 

no final eles ficam quase com todos os doentes, mas eu estou ali ao lado, se é para 

preparar uma medicação, e há dez medicamentos para o mesmo doente, temos a 

folha ali, um dita e outro prepara, tem de ser trabalho em equipa. Eles trabalham, 

mas na condição de alunos, não estou sentada e a ver o aluno a trabalhar que nem 

um louco, isso não. Sou capaz de estar sentada porque ele vai trocar um soro... 

P – E em relação a essas actividades, com acha que um orientador deveria ser? 

R – Saber planificar todo o processo, e de acordo com as várias alterações ir 

adaptando essa planificação à realidade, saber avaliar desde o início até ao final do 

estágio, desde o primeiro contacto, e saber acompanhar de forma coerente e 

sistemática todo o processo, é basicamente isso. 

P – E quanto às características dos próprios orientadores? 

R – Primeiro de tudo tem de ser uma pessoa com vontade de orientar, ter 

disponibilidade, acho que a disponibilidade é fundamental, não estar muito cansado, 

porque é muito cansativo orientar, aliás eu estou a integrar agora um elemento 

novo, é o terceiro turno dele aqui, mas estive a orientá-lo enquanto aluno, e agora 

estou a integrá-lo, mas é o que eu vou dizer à minha chefe, eu estou cansadíssima, 

vou agora fazer os turnos de uma amiga minha no outro lado onde trabalho, estou 
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cansada, vou casar, estou a arranjar as coisas do casamento. Posso ficar com ele 

durante alguns turnos, mas é cansativo, temos de estar sempre ali, e a 

responsabilidade é nossa, se eles erram, a responsabilidade é nossa, e por mais que 

nós estejamos à vontade com eles, é cansativo sempre... e nós temos de estar sempre 

por perto, porque eles não conseguem fazer tudo sozinhos, se eu às vezes não 

consigo, vão ser eles? Portanto, é especialmente ter vontade de orientar, ter tempo e 

a tal disponibilidade, estar descansada como eu agora, ter motivação, perceber o 

aluno e perceber que ele não tem de saber tudo, ter a noção de que pode não ser 

muito positivo estar sempre a fazer perguntas, porque é importante sabermos que os 

alunos também stressam, e que não sabem tudo, e que ao fim de um mês não sabem 

tudo, eu estagiei três meses e só assim é que eu passei a perceber alguma coisa, e 

especialmente ter vontade e sentir que é aquilo que se quer fazer, porque se nós não 

tivermos vontade e paciência para estar a ensinar e repetir as vezes que forem 

necessárias, as coisas não correm muito bem, e depois começam os alunos também 

sem vontade, e depois começam eles a ficarem desmotivados. 

P – E já teve algum estágio em que as coisas não tivessem corrido bem? 

R – Na minha equipa tivemos um aluno num estágio pequeno, em que ele era pouco 

interessado, era esquisito. Eu comecei a integrá-lo lá fora, mas depois ele foi 

acompanhado pelo R. e foi ele que o avaliou e que o orientou, mas era um aluno 

muito esquisito. 

P – E que diferenças encontra entre um bom e um mau orientador? 

R – Primeiro de tudo estar motivado para orientar e querer orientar, depois deixá-

los à vontade, saberem que nós estamos lá e às vezes o mau orientador deixa-os ao 

«Deus dará», do género «agora tens isto, agora vais fazer, e trata do teu doente que 

eu já cá venho....» Depois há coisas que eu enquanto orientadora faço de umas 

maneiras e outros fazem de outra, mas eu não sou muito exigente, aliás acho que 

eles têm de tratar bem o doente, cuidar bem o doente e relacionar-se bem com o 

doente, para mim é fundamental, não sou mais exigente que isso. Tenho colegas que 

se julgam mais exigentes por fazerem bombardeamentos de perguntas. Por exemplo 

em relação aos registos, eu prefiro que ele tenha os registos ordenados, desde a 

cabeça aos pés, para estar ali tudo certinho, mas se ele não fizer tudo certinho, eu 
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não me importo, o que interessa é estar lá tudo, porque é uma defesa nossa, os 

registos, e lá está a dizer tudo o que nós fizemos... É fundamental o que fica escrito, 

o que é que ele fez o que é que ele percebeu... Por exemplo nas camas, às vezes os 

colegas são muito exigentes, devem estar esticadinhas, mas se não tiver nós e tiver 

outra forma, tanto faz, desde que esteja esticado e não tenha rugas, para não fazer 

aquelas zonas de pressão... Eu não sou assim tão exigente, que se cuide bem do 

doente, mas não é preciso assim aquelas coisas todas, porque depois para o aluno, a 

prática não é assim, e depois o choque com a realidade é maior. 

P – Imagine que está numa prelecção e tem de se caracterizar enquanto 

profissional de enfermagem, como o faria? 

R – Iria falar de tudo o que faço na enfermagem e de algumas coisas que dizem 

respeito à orientação, e como é esse o tema da nossa conversa, vou falar mais nisso. 

Para mim, enquanto orientar significa levar o aluno, que ainda está verde, para a 

prática, é levá-lo da teoria que ele aprende na escola e aplicar na prática, e aplicar 

na prática, não as teorias que ele aprende na escola, é a prática mesmo, o que nós 

fazemos mesmo. E é ele perceber que todas as doenças que eles aprendem na escola, 

ele começar a aplicar na prática e cuidar bem dos doentes, isso para mim é 

fundamental, é saber que o aluno acaba no final que aprende, que gostou do estágio 

que fez, por mais que não seja o local que ele deseja trabalhar, mas que gostou, ou 

menos que ele diga «não é para aqui que eu gostaria de vir trabalhar, mas aprendi 

com o que fiz, não é para aqui que eu venho, mas aprendi e até gostei....» E 

realmente ver a evolução dele. 

P – Dessas coisas que me tem falado, riscava alguma coisa das suas actividades? 

R – Não me lembro de nada que poderia mudar... Não sei. 

P – Acha que aprendeu entre as orientações que foi fazendo? Ou não identifica 

diferenças algumas em termos do seu crescimento? 

R – Sem dúvida que a primeira orientação foi diferente das seguintes, eu fui 

aprendendo com a própria experiência de orientar, ao longo do tempo. Na primeira 

eu pensava muito «e agora o que é que eu vou dizer?», e depois ia ter com a minha 

chefe, «então como é que é? agora faço planificação com eles? Vou-lhes explicar 

onde eles vão?» Agora é diferente, leio os objectivos de estágio, quem têm, mas 
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quando são orientações de uma semana não têm, e pronto... A minha chefe assiste 

normalmente às reuniões, na última por acaso não assistiu, com alguma experiência 

que fui tendo ao longo do tempo já me sinto muito autónoma, correu tudo bem, já 

estou à vontade, já sei o que eu tenho de dizer, o que ele fez, o que ele não fez.  

Apesar de na orientação de uma semana, os professores não vêm cá e por isso não 

fazemos essas reuniões formais. 

P – Como é que aprendeu isso de orientar alunos? 

R – Aprendi com essa experiência de orientação, aprendi com o que aconteceu em 

estágios meus enquanto aluna, eu quando era aluna tive casos de ser prejudicada 

porque a minha colega sorria mais do que eu, porque era mais extrovertida que eu, 

eu era mais tímida. Sofri com o facto de uma orientadora se virar para mim e dizer 

«tu não estás a gostar do estágio, pois não?», e eu estava de tal maneira que disse 

que não, feita parva, disse que não, foi reacção automática, porque ela encostou-me 

à parede, mesmo encostada à parede, e ainda me disse «então é assim, se o estágio 

acabasse agora, tu levavas suficiente...», depois a partir daí eu comecei a ser 

sorridente, e no último dia fiz uma avaliação rápida, e ela vira-se para mim e diz 

«olha é assim, se o estágio acabasse daqui a uma semana, tu tinhas muito bom, mas 

como acaba hoje, tu tens bom.» Eu fiquei perplexa, porque se ela me dizia que dali a 

uma semana, ia ser muito boa, então era porque naquela altura também era muito 

boa, e então... São coisas assim que eu passei e que não gostei, e os 

bombardeamentos… Tinha um professor que andava atrás de nós com 

bombardeamentos de perguntas, o que eu não gostava nada. Acho que assim aprendi 

muito, e não o faço, porque não gostei enquanto aluna, e me sentia tão mal e não 

gostei nada, que preferi ser diferente, e depois tive outros estágios em que era uma 

brincadeira com o orientador, era muito giro, eu adorei aquele orientador, havia 

muitas brincadeiras, um completo à vontade, uma relação muito boa e isso 

estimulou-me muito. Acho que é fundamental deixar os alunos à vontade, e portanto 

aprendi muito realmente com isso com alguns orientadores que me deixavam à 

vontade, e depois aprendi também com os exemplos dos outros colegas, alguns são 

um bocadinho mais exigentes do que aquilo que eu acho que deveriam ser, tipo num 

estágio de observação, exigem muito dos alunos, e pronto eu depois não concordo, e 
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depois com a prática e trabalhando e observando os outros também aprendo, porque 

às vezes acho bem e outras vezes acho mal... No fundo aprendi enquanto aluna, o 

que vivi enquanto aluna e depois passei para a prática, o que gostei nalguns 

orientadores e o que menos gostei, e depois aqui com a prática, ver os meus colegas 

e depois eu própria na prática, o primeiro aluno foi de uma forma, o segundo foi de 

outra, e vou sempre melhorando... 

P – E influências lá de fora? Extra escola ou hospital? 

R – É assim, a experiência que eu tive foi mais a relação humana, por ter sido 

voluntária aqui no hospital, ainda eu não estudava para enfermagem, fui cá 

voluntária durante dois anos, também já tinha sido voluntária nos “sem abrigo”, e 

então é mais essa parte humana. Via às vezes os enfermeiros a tratar tão mal os 

voluntários que isso fazia-me pensar que não iria fazer isso quando fosse 

enfermeira, nem com os voluntários, nem com os alunos, agora já é diferentes, e eles 

dão-nos muita ajuda, fundamental, e a parte da relação com o doente, porque às 

vezes os doentes estão tão atarefados, que não têm tempo para perceber que aquele 

doente está a precisar de algo.  

P – E fez algum curso de formação nesta área? 

R – Cursos de formação, não. Os cursos que naturalmente me vão ajudando na 

minha prática e teórica como enfermeira e que passa para os alunos, mas alguns 

que não têm nada a ver com isto mas que ajudam muito, mas acho que um curso 

específico ajudaria, sem dúvida. Eu normalmente quando posso, faço sempre as 

formações aqui do centro de formação, eu fiz um lá fora de seis meses. 

P – Acha que ter orientado esses cinco alunos, contribuiu para o seu 

desenvolvimento profissional? 

R – Ajuda sempre, porque eles fazem-nos sempre perguntas, às vezes perguntas 

«levadas da breca», às vezes fazem-nos pensar, e vamos para casa estudar e 

desenvolvemo-nos. 

P – E quando está a orientar, qual é que acha que é a sua função dominante, a 

de orientadora ou a de enfermeira?  

R – É complicado, é tão parecido. Eu valorizo mais o cuidar do doente, o doente tem 

de estar sempre em primeiro lugar e a orientação é um acréscimo, eu estou a 
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orientar, mas eu não deixo de ser enfermeira, eu tenho de cuidar daquele doente, e 

tenho é uma pessoa que estou a ensinar a cuidar daquele doente, portanto eu tenho 

de cuidar dele e depois vou orientar o aluno e ensiná-lo a cuidar do doente, a pôr 

em prática tudo o que ele aprendeu na escola. Agora, a base é ser enfermeira e em 

segundo lugar está a orientação. Primeiro enfermeira que cuida do doente, e eu não 

consigo orientar um aluno sem cuidar do doente, muitas vezes estão os dois juntos, é 

um bolo, eu para orientar o aluno tenho de cuidar do doente. 

P – E em relação a dificuldades consegue-me apontar alguma? 

R – É mais na área da avaliação, porque eu acho que o nosso grande problema, é 

que nós começamos a comparar com os alunos que tivemos anteriormente, e que às 

vezes não tem nada a ver, são escolas diferentes, é diferente ter um aluno de Lisboa 

e outro de Leiria, por exemplo eu já tive as duas experiências, são filosofias 

diferentes, os locais de estágio são completamente diferentes, uma coisa é um aluno 

estagiar no hospital de Santa Maria, e outra coisa é um aluno estar a estagiar no 

hospital de Abrantes ou das Caldas da Rainha. Tento ter isso em atenção, e às vezes 

tento com parar, eles aprendem de maneiras diferentes, e muitas vezes não podemos 

mesmo comparar. Só um é que teve bom, os outros tiveram sempre muito bom. 

P – Penso que já falámos de tudo, resta-me agradecer a sua disponibilidade e 

atenção. 
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TEMA A  

CONCEPÇÕES SOBRE A FUNÇÃO DE ORIENTAÇÃO/SUPERVISÃO DE ALUNOS DE 

ENFERMAGEM 

  

CATEGORIAS SUB-CATEGORIAS INDICADORES UNIDADES DE REGISTO 

* Gosto pela 
área da 
formação 

- “(…) eu queria direccionar a minha actuação 
para isto, para a formação, se calhar no décimo 
segundo ano já pensava nisso.” E2 (pág.34) 
 
- “E sempre pensei direccionar um bocadinho 
para a vertente da formação e da pedagogia, por 
isso acho que o bichinho já vem um bocadinho 
daí.” E2 (pág.34) 
 
- “Para mim foi importante também porque era 
uma coisa que… (pausa) era um assunto do meu 
gosto pessoal, gosto da orientação de alunos, 
gosto muito de formação.” E4 (pág. 60) 
 
- “É uma área que, entretanto eu também pensei 
também em investir, e pensei ao nível da 
formação.” E4 (pág. 60) 
 
- “Penso que o facto de ter sido orientadora 
ajudou-me também nessa perspectiva, pelo facto 
de eu gostar muito de formação, obrigou-me 
também a fundamentar-me mais nessa área, que 
era uma área de interesse pessoal.” E4 (pág. 60) 

Prazer e 
motivação pela 
formação 

* A formação 
como 
instrumento de 
mudança de 
atitudes 

- “Eu acho que as formações nunca ocupam 
espaço, muito pelo contrário acho que preenchem 
os nossos vazios, mas por outro lado as pessoas 
têm de estar receptivas e querer aprender, porque 
é como disse, se não quisermos, não mudamos os 
comportamentos ou as atitudes.” E1 (pág.25) 
 
- “Mas eu continuo a dizer que a formação podia 
ser uma boa solução, mas desde que 
acompanhada de reflexões constantes.” E1 
(pág.25) 

Motivações 
para o exercício 
da função de 
Orientação 
/Supervisão 
 

Prazer e 
motivação pelas 
actividades de 
orientação/ 
supervisão 
 

* Entusiasmo 
pela área da 
orientação de 
alunos 
 

- “A minha motivação em orientar foi-se 
alimentando ao longo dos anos (…)” E1 (pág.23) 
 
- “Mas como cheguei até aqui? Primeiro foi pela 
motivação que sempre senti em orientar.” E1 
(pág.23) 
 
- “Dei muita importância no início, uma 
importância que se manteve até ao final (…)” E4 
(pág. 53) 
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CATEGORIAS SUB-CATEGORIAS INDICADORES UNIDADES DE REGISTO 

Motivações 
para o 
exercício da 
função de 
Orientação 
/Supervisão 
(cont.) 
 

Prazer e 
motivação pelas 
actividades de 
orientação/ 
supervisão 
(cont.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Entusiasmo 
pela área da 
orientação de 
alunos 
(cont.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- “(...) foi sempre do meu agrado ter alunos, 
embora independentemente do facto de eu saber 
que era importante para o serviço eu ser 
enfermeira orientadora, visto terem depositado 
essa confiança em mim (...)” E4 (pág. 59) 
 
- “(...) porque gosto de estar com o aluno, porque 
me divirto, porque me motivo, porque aprendo, 
porque é ele que me motiva a procurar mais (...)” 
E5 (pág.73) 
 
- “Eu sou enfermeiro, e como enfermeiro faço 
mais uma das coisas que gosto muito que é 
orientar.” E5 (pág. 79) 
 
- “Sinto-me muito bem a orientar, agora eu acho 
que há uma complementaridade das duas coisas.” 
E7 (pág. 99) 
 
- “(...) depois eu acho que é fundamental as 
pessoas gostarem de quem são, deles, de nós 
próprios e gostarem daquilo que fazem, eu acho 
que é muito importante as pessoas gostarem muito 
daquilo que fazem (...)” E7 (pág. 101) 
 
- “(...) e acho que os alunos têm de estar com 
pessoas que gostam daquilo que fazem, para terem 
eles próprios motivação e entusiasmo e para ser 
mais fácil, para essa motivação facilitar e 
preencher todas as outras partes menos boas do 
estágio (...)” E7 (pág. 102)  
 
- “(...) acho que devem ser pessoas que gostam 
daquilo que fazem, de orientarem e que se sentem 
bem com elas próprias (...)” E8 (pág. 105) 
 
- “Eu gosto muito da experiência de estar a 
orientar alunos, essencialmente aqui no nosso 
campo profissional (...)” E9 (pág. 112) 
 
- “Sinto-me motivada para continuar (...)” E9 
(pág. 124) 
 
- “(...) já orientava alunos nessa altura, sempre 
gostei de o fazer (...)” E9 (pág. 130) 
 
- “Quero continuar sempre que possível, tenho 
todo o gosto de orientar alunos (...)” E9 (pág. 
124) 
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CATEGORIAS SUB-CATEGORIAS INDICADORES UNIDADES DE REGISTO 

* Entusiasmo 
pela área da 
orientação de 
alunos 
(cont.) 
 

- “(...) porque o faço com algum gosto e gosto 
muito de o fazer (...)” E10 (pág. 130) 
 
- “(...) porque é realmente uma área que gosto 
muito (...)” E10 (pág. 138) 
 
- “(...) e portanto eu mostro sempre algum 
interesse para orientar (...)” E10 (pág. 138) 
 
- “Primeiro de tudo tem de ser uma pessoa com 
vontade de orientar (...)” E11 (pág. 143) 
 
- “Primeiro de tudo estar motivado para orientar e 
querer orientar” E11 (pág. 144) 
 
- “Portanto, é especialmente ter vontade de 
orientar (...)” E11 (pág. 144) 

Motivações 
para o 
exercício da 
função de 
Orientação 
/Supervisão 
(cont.) 
 

Prazer e 
motivação pelas 
actividades de 
orientação/ 
supervisão 
(cont.) 
 

* Gosto pela 
área da 
pedagogia 

- “(...) e gostar de ensinar acima de tudo.” E1 
(pág. 21) 
 
-”O que eu acho que é preponderante, aliás, que 
se torna preponderante para o sucesso de um 
estágio, de uma relação de ensino, é de facto o 
estar nas situações de bom grado, isto é gostarmos 
muito de fazer o que estamos a fazer (...)” E1 (pág. 
21) 
 
- “(...) e acima de tudo demonstrarmos isso, que 
estamos a gostar disso, dessa relação, dessa 
aprendizagem.” E1 (pág. 21) 
 
- “É assim, eu acho que sempre houve um gosto 
por isto (...)” E2 (pág. 34/35) 
 
- “E como sempre tive um gosto especial por isso, 
por gostar de ensinar, acho que foi um bocadinho 
por aí, é um bocado intuitivo, lá está é o contrário 
daquilo que eu costumo dizer para a 
enfermagem.” E2 (pág. 34) 
 
- “(...) ter um bocadinho gosto por isso (por 
ensinar).” E2 (pág. 39) 
 
- “(...) e quando as pessoas estiverem motivadas e 
disserem assim «eu quero um aluno porque gosto 
de ensinar (...)»” E5 (pág.73) 
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CATEGORIAS SUB-CATEGORIAS INDICADORES UNIDADES DE REGISTO 

Prazer e 
motivação pelas 
actividades de 
orientação/ 
supervisão 
(cont.) 
 

* Gosto pela área 
da pedagogia 
(cont.) 

- “(…) eu sempre gostei da parte do ensino e 
portanto é uma coisa que eu gosto muito de 
fazer, transmitir conhecimentos a outros (…)” 
E10 (pág. 133) 
 
- “Gosto muito de ensinar, de transmitir 
conhecimentos conversando, sem o estigma de 
eu estou a ensinar-te…” E3 (pág. 48) 
 
- “Eu gosto muito de ensinar aquilo que sei.” 
E3 (pág. 50) 
 
- “(…) se calhar eu sou das pessoas que mais 
gosto de explicar as coisa pelo princípio e 
enquadrar aquilo que explico, é mais isso (…)” 
E3 (pág. 51) 
 
- “(…) há pessoas que estão muito motivadas 
para os alunos (…)” E5 (pág.73) 
 
- “(…) e gosto de estar a transmitir aos alunos 
que estão connosco, que nós fazemos 
determinadas coisas e ponderamos sobre o mais 
correcto ou não para aquele doente (…)” E7 
(pág. 91) 
 
- “(…) acho que têm de ser pessoas que gostem 
de ensinar (…)” E8 (pág. 105) 
 
- “(…) ele próprio gostar de integrar alunos, 
que acho que é uma das coisas mais 
importantes, é o gostar daquilo que está a fazer 
realmente (…)” E10 (pág. 132) 
 
- “(…) e realmente eu gosto, como orientadora, 
mostrar-lhes o que eles na escola não vêem e 
que depois aqui podem complementar.” E11 
(pág. 141) 
 
- “(…) porque se nós não tivermos vontade e 
paciência para estar a ensinar e repetir as vezes 
que forem necessárias, as coisas não correm 
muito bem, e depois começam os alunos também 
sem vontade, e depois começam eles a ficarem 
desmotivados.” E11 (pág. 144) 

Motivações 
para o 
exercício da 
função de 
Orientação 
/Supervisão 
(cont.) 
 

Interesse pela 
actualização 
 

* É um 
reinvestimento na 
formação 

- “Antes de mais é sempre um reinvestimento 
formativo, na minha formação contínua.” E1 
(pág. 15) 
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CATEGORIAS SUB-CATEGORIAS INDICADORES UNIDADES DE REGISTO 

Motivações 
para o 
exercício da 
função de 
Orientação 
/Supervisão 
(cont.) 
 

Interesse pela 
actualização 
(cont.) 
 

* É um 
contributo para 
o auto-
crescimento 

- “Para mim é sempre uma continuação do meu 
crescimento, tanto pessoal como profissional (…)” 
E1 (pág. 15) 
 
- “Pois, nessa perspectiva, eu saio sempre uma 
pessoa diferente...” E1 (pág. 16) 
 
- “Nos finais das orientações acho que o contributo 
é para ambos (...)” E1 (pág. 16) 
 
- “(...) porque para mim orientar alunos significava 
sempre a possibilidade de eu aprender algo de novo, 
de me auto-formar (...)” E1 (pág. 23) 
 
- “Se eu não tivesse tido a oportunidade de orientar 
alunos, certamente que seria uma pessoa diferente, 
menos rica, menos vivida, com menos experiência 
nesse campo.” E1 (pág.26) 
 
- “É um aceitar ser eventualmente criticado ou 
corrigido, é crescer, é um estar sempre à prova, é 
um estar sempre em observação.” E1 (pág. 15) 
 
- “(...) a pessoa cresce sempre, sempre, mesmo que 
se tenha trinta anos de serviço, vinte ou dois.” E5 
(pág.74) 
 
- “Eu seria uma pessoa diferente sem essa 
orientação aos alunos, saberia menos coisas, estava 
menos maduro a resolver ou a acompanhar 
algumas situações de acompanhamento (...)” E5 
(pág. 79) 
 
- “(...) O que me motiva? Essencialmente a minha 
auto-aprendizagem (...)” E6 (pág. 87) 
 
- “Eu acho que às vezes é mais pessoal que 
profissional, é aquela vertente de quantas mais 
experiências, mais conhecimentos vamos tendo 
(...)” E7 (pág.99) 
 
- “(…) mas eu acho que a nível pessoal, nós 
crescemos, primeiro porque interagimos com as 
pessoas, e a nossa profissão é o interagir com as 
pessoas, começa logo por aí, e pronto acho que é 
importante, sentimo-nos motivados por isso, porque 
isto faz parte da nossa profissão.” E7 (pág.99) 
 
- “(...) o estágio é muito cansativo, exige muito de 
nós, mas uma pessoa aprende sempre, aprende-se 
sempre.” E9 (pág. 124) 

 



 
 

 
 

 
 

 

155 

CATEGORIAS SUB-CATEGORIAS INDICADORES UNIDADES DE REGISTO 

* É uma 
oportunidade de 
crescimento 
profissional 

- “Penso que sim, sente-se esse crescimento (...)” 
E10 (pág. 134) 
 
- “É muito importante como profissional, 
primeiro porque há um amadurecimento teórico-
prático, um crescimento profissional e pessoal.” 
E7 (pág.99) 
 
- “(...) porque assim também aprendo, também me 
desenvolvo no meu próprio profissionalismo.” E9 
(pág. 125) 
 
- “(...) portanto o aluno vai-lhe transmitir algumas 
informações, desenvolve muito o profissional, visto 
que tem de ter uma atitude pedagógica para com o 
aluno (...)” E10 (pág. 128) 
 
- “Mas à medida que o tempo passa nós vamos 
aprendendo algumas coisas, vamos sabendo como 
é que se deve transmitir melhor, qual será a 
melhor forma de o fazer, se é dando, se é 
esperando que a outra pessoa diga (...)” E10 (pág. 
134) 

Motivações 
para o 
exercício da 
função de 
Orientação 
/Supervisão 
(cont.) 
 

Interesse pela 
actualização 
(cont.) 
 

* É uma 
actualização de 
conhecimentos 

- “E depois nós só temos a ganhar com isso, penso 
que é sempre uma actualização da prática, da 
enfermagem, dos nossos conhecimentos, porque 
vão surgindo coisas novas que às vezes são os 
alunos que nos dizem (...)” E1 (pág.27) 
 
- “(...) e numa responsabilidade de manter 
actualização de conhecimentos de modo a ser um 
enfermeiro o mais actualizado possível em relação 
à escola, também na perspectiva da docência.” E4 
(pág. 53) 
 
“Eu acho que isso tem sempre a ver com o factor 
teórico, porque no fundo acabamos por 
aprofundar os nossos conhecimentos (...)” E8 
(pág. 108) 
 
- “(...) aprendo muito também, porque nós vamos 
tendo uma relação com a escola, mantendo uma 
proximidade também com o tipo de ensino que se 
faz de forma a actualizar as coisas (...)” E9 (pág. 
112) 
 
- “(...) isso também é um modo de me sentir mais 
actualizada, tentar perceber como é que as coisas 
funcionam, estão a ser feitas ou não (...)” E9 (pág. 
112) 
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CATEGORIAS SUB-
CATEGORIAS 

INDICADORES UNIDADES DE REGISTO 

Motivações 
para o 
exercício da 
função de 
Orientação 
/Supervisão 
(cont.) 
 

Interesse pela 
actualização 
(cont.) 

 

* É um 
aperfeiçoamento 
constante 

- “(...) de me aprofundar, porque como já referi 
é sempre um aperfeiçoamento...” E1 (pág. 23) 
 
- “Acho que essa oportunidade que temos de 
estar a orientar faz-nos corrigir eventuais 
posturas, alguns erros... acho que é uma 
oportunidade excelente, essa que temos de nos 
aperfeiçoar.” E1 (pág.26) 
 
- “Contribuiu (amadurecimento). Contribui 
sempre.” E2 (pág. 40) 
 
- “Mas de facto estes anos de orientação 
amadureceram-me muito.” E2 (pág. 38) 
 
- “(...) Pronto, não digo que tenha muitos 
conhecimentos, quatro anos nunca dão muitos 
conhecimentos, mas dos conhecimentos, acho 
que se puder transmitir aos outros não será 
demais.” E6 (pág. 87) 
 
- “O tempo que eles estão connosco, a esse nível 
pessoal e profissional, significa muito (...)” E9 
(pág. 113) 
 
- “(...) é uma coisa a que temos de dedicar muito 
tempo, exige muito de nós, não só o trabalho que 
nós fazemos normalmente e durante o dia todo, 
mas exige a atenção para estarmos com eles, 
não fazemos as coisas tão mecanizadas (...)” E9 
(pág. 116) 
 
- “(...) o que nos leva também a nós termos de 
olhar e saber como é que estamos a fazer as 
coisas mal ou quando não estamos a fazer as 
coisas bem (...)” E9 (pág.118) 
 
- “(...) mas mais uma vez saliento que aprendo 
sempre muito, cada vez que oriento um aluno ou 
uma aluna.” E9 (pág. 126) 
 
- “Acho que na orientação de alunos há uma 
aprendizagem dos dois lados, portanto, há uma 
aprendizagem sempre na pessoa que integra o 
aluno (...)” E10 (pág. 128) 
 
- “(...) e acho que para os profissionais é muito 
bom orientarem alunos, até porque faz-se um 
intercâmbio na formação, formação que se  
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CATEGORIAS SUB-
CATEGORIAS 

INDICADORES UNIDADES DE REGISTO 

Interesse pela 
actualização 
(cont.) 

* É um 
aperfeiçoamento 
constante (cont.) 

calhar agora o profissional não está a par da 
situação (...)” E10 (pág. 128) 

- “Acho que sim, acho que é uma área muito 
importante para o profissional de enfermagem, é 
bom que ele faça a integração de alunos, é sempre 
uma altura em que desenvolve muitos 
conhecimentos (...)” E10 (pág. 136) 

Sentimento de 
desafio 
profissional 

* É um desafio 
constante 

- “Portanto, temos também de ser credíveis e de 
demonstrarmos uma vontade muito grande de 
abraçarmos esse desafio que é orientar o aluno.” 
E1 (pág. 21) 
 
- “É desafiador, eu gosto muito de desafios (...)” 
E1 (pág. 15) 
 
- “Depois foi pelo gosto, pelo desafio, pelo 
envolvimento...” E1 (pág. 23) 
 
- “(...) foi um desafio colocado pela minha chefe de 
equipa...” E6 (pág. 86) 
 
- “(...) Nessa altura tive bastante medo, «não tenho 
grande à vontade, não sei se vai correr bem ou 
não, mas aceito o desafio.»” E6 (pág. 86) 
 
- “Para mim foi um desafio... Há pessoas que vêem 
os alunos, «é mais um aluno (…)»” E7 (pág. 95) 

Motivações 
para o 
exercício da 
função de 
Orientação 
/Supervisão 
(cont.) 
 

Interesse por 
um maior 
reconhecimento 
por parte dos 
pares 

* Obtenção de 
maior estatuto 
profissional 

- “Depois os convites foram surgindo! Eu sei que 
segundo os meus colegas eu não deveria estar a 
orientar alunos, segundo eles como eu já tenho o 
complemento, a chefe deveria dar a oportunidade a 
outras pessoas, mas neste caso acho que ela sabe o 
que faz quando me pede para orientar alunos.” E1 
(pág.24) 
 
- “Depois sou reconhecido pelos meus pares, pela 
minha chefe e pela chefe de equipa, que já me 
ofereceram estes cinco alunos, porque se calhar 
gostaram do primeiro, do segundo.” E2 (pág. 38) 
 
- “(...) não faço nada para ter reconhecimento, mas 
acho que sim é fundamental, a pessoa sentir-se 
bem na equipa de trabalho, bem inserido no seu 
grupo.” E6 (pág. 85) 
 
- “(...) e em segundo, se tenho um voto de 
confiança dos meus colegas em transmitir...” E6 
(pág. 87) 
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CATEGORIAS SUB-CATEGORIAS INDICADORES UNIDADES DE REGISTO 

Gosto pelas relações 
com os alunos 
 

* É uma partilha de 
saberes 

- “Eu acho que acima de tudo é uma troca, 
uma partilha, e é troca de experiências de um 
aluno que tem conhecimentos...” E2 (pág.30) 
 
- “(...) conhecimentos técnicos mais vivos, na 
memória, (...) e eu acho que isso é uma 
grande vantagem, porque para já eles estão 
muito mais perto da informação recente, não 
é?” E2 (pág.30) 
 
- “(...) por isso essa partilha, essa troca de 
informação é muito positiva.” E2 (pág.30) 
 
- “É como lhe disse, é a tal partilha entre o 
profissional e o aluno, quer dizer.” E2 
(pág.38) 

Motivações 
para o 
exercício da 
função de 
Orientação 
/Supervisão 
(cont.) 
 

Desenvolvimento do 
saber profissional 
dos alunos 
 

* Prazer e 
motivação por “ver 
o desabrochar dos 
alunos” 

- “No fundo eu quando estou a orientar sei 
que estou a semear um bocado de mim 
naquele aluno, e é muito gratificante ver que 
isso acontece mesmo no final, e eles próprios 
o verbalizam e sei que não é da boca para 
fora, é sentido.” E1 (pág. 15) 
 
- “De uma maneira geral, quando acaba o 
estágio, ou o ensino clínico, como lhe 
queiram chamar, eu sei que se estivesse 
numa cama de hospital a ser cuidado por um 
dos meus alunos, estaria muito bem.” E1 
(pág. 15) 
 
- “Com as minhas actividades de orientação 
(...) no fundo espero que o aluno consolide 
todos esses princípios e os converta em 
atitudes correctas e dignas da enfermagem.” 
E1 (pág. 20) 
 
- “(...) e depois ao fim de algum tempo, eles 
já demonstram (...), essa boa relação com os 
utentes.” E1 (pág. 20) 
 
- “(...) Essencialmente, quando estou a 
orientar, espero que o aluno aprenda, isso é 
o mais importante, que cresça bastante e que 
venha a ser um excelente profissional, que é 
disso que nós precisamos.” E6 (pág. 82) 
 
- “(...) portanto tive a percepção que para o 
aluno é muito importante, passar à fase de ter 
enfermeiro orientador, largar o docente da 
escola e passar a ter o enfermeiro 
orientador.” E4 (pág. 54)  
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CATEGORIAS SUB-CATEGORIAS INDICADORES UNIDADES DE REGISTO 

* Prazer e 
motivação por “ver 
o desabrochar dos 
alunos” (cont.) 

- “(...) para eles é uma forma de crescimento, 
é uma maneira de se sentirem mais próximos 
da enfermagem no contexto directo da 
prestação de cuidados, parece que já há uma 
certa liberdade, ajuda-os a crescer, a 
libertarem-se do docente da escola, passam a 
fazer o horário por vezes rotativo, são mais 
próximos à realidade de enfermagem no final 
do curso naquela passagem depois para a 
profissão mesmo.” E4 (pág. 54) 
 
- “Eu sou enfermeiro, por vezes tenho a 
responsabilidade de estar com um 
compromisso de estar com aquela pessoa e 
estar a contribuir para a evolução de mais 
um enfermeiro, que está a crescer.” E5 (pág. 
79) 
 
- “O que mais gosto de fazer se calhar é do 
resultado todo, do que o aluno aprendeu ali 
connosco, comigo.” E7 (pág. 96) 
 
- “Eu pretendo com as minhas actividades 
que o aluno aprenda o máximo e que 
responda aos objectivos (...)” E8 (pág. 102) 
 
- “Depois há coisas que eu enquanto 
orientadora faço de umas maneiras e outros 
fazem de outra, mas eu não sou muito 
exigente, aliás acho que eles têm de tratar 
bem o doente, cuidar bem o doente e 
relacionar-se bem com o doente (...)” E11 
(pág. 144) 
 
- “Por exemplo em relação aos registos, eu 
prefiro que ele tenha os registos ordenados, 
desde a cabeça aos pés, para estar ali tudo 
certinho, mas se ele não fizer tudo certinho, 
eu não me importo, o que interessa é estar lá 
tudo, porque é uma defesa nossa, os registos, 
e lá está a dizer tudo o que nós fizemos... É 
fundamental o que fica escrito, o que é que 
ele fez o que é que ele percebeu...” E11 (pág. 
144) 

Motivações 
para o 
exercício da 
função de 
Orientação 
/Supervisão 
(cont.) 
 

Desenvolvimento do 
saber profissional 
dos alunos (cont.) 
 

* A autonomia 
demonstrada pelos 
alunos no final do 
ensino clínico 

- “Eu sei que estou a fazer um bom trabalho 
de orientação quando olho para o aluno e 
vejo a sua evolução, que às vezes é a olhos 
vistos.” E1 (pág. 20) 
 
- “Às vezes eles vêm para estágio muito 
verdes, muito agarrados às teorias  
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CATEGORIAS SUB-CATEGORIAS INDICADORES UNIDADES DE REGISTO 

* A autonomia 
demonstrada pelos 
alunos no final do 
ensino clínico 
(cont.) 

escolarizadas, muito inseguros, e depois ao 
fim de algum tempo, eles já demonstram essa 
autonomia (...)” E1 (pág. 20) 

- “Eu fico muito contente quando isso me 
acontece, é muito gratificante quando 
conseguimos ver neles algo que 
consideramos como muito fundamental para 
a profissão, porque assim como eu vejo, vêem 
os colegas e principalmente os utentes.” E1 
(pág. 20) 
 

* As atitudes dos 
alunos como reflexo 
de aprendizagem 

- “E depois não é só pelas palavras, é pela 
própria atitude do aluno para com o 
orientador, isso também se nota muito bem, 
sei lá, se o aluno vem motivado, se o aluno é 
participativo, isso nota-se muito bem.” E2 
(pág. 38) 
 
- “(...) é saber que o aluno acaba no final que 
aprende, que gostou do estágio que fez, por 
mais que não seja o local que ele deseja 
trabalhar, mas que gostou, ou menos que ele 
diga «não é para aqui que eu gostaria de vir 
trabalhar, mas aprendi com o que fiz, não é 
para aqui que eu venho, mas aprendi e até 
gostei....» E realmente ver a evolução dele.” 
E11 (pág. 145) 
 

* Percepcionar a 
evolução dos alunos 

- “(...) Eu acho que é ver a evolução, no 
início é sempre aquela fase de descobrimento 
mútuo, não só da minha parte, mas do 
próprio aluno, ver a motivação que ele tem, o 
incentivo que tem em relação ao doente e ao 
serviço.” E6 (pág. 88) 
  
- “(...) Mas é fundamentalmente a evolução 
que o aluno tem, chegar ao fim com um bom 
resultado, sabe sempre bem isso, não vou 
dizer que não, porque é mesmo isso.” E6 
(pág. 8893) 
 

Motivações 
para o 
exercício da 
função de 
Orientação 
/Supervisão 
(cont.) 
 

Desenvolvimento do 
saber profissional 
dos alunos (cont.) 
 

* O feedback 
positivo dos alunos 

- “Isso é sem dúvida muito gratificante, eu 
fico sempre com a sensação de que fiz um 
bom trabalho, e sei que todos os meus alunos 
me recordam, recebo sempre mensagens, por 
vezes vêm cá visitar-me, enfim...” E1 (pág. 
20) 
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CATEGORIAS SUB-CATEGORIAS INDICADORES UNIDADES DE REGISTO 

Motivações 
para o 
exercício da 
função de 
Orientação 
/Supervisão 
(cont.) 
 

Desenvolvimento do 
saber profissional 
dos alunos (cont.) 
 

* Feedback 
positivo dos 
alunos (cont.) 

- “Tive dois que hoje são meus colegas de 
trabalho, acabaram o curso e vieram para cá 
trabalhar e um dos motivos, eu sei que foi a 
minha orientação (...).” E1 (pág. 20) 
 
- “Eu acho que é sempre importante para os 
meus alunos o meu papel, pelo feedback que 
tenho...” E6 (pág. 91) 
 

- “(...) pelo menos a maior parte deles, cerca de 
três ficaram aqui, eu penso que gostaram, acho 
que é bom, não foi só um estágio que foi bom, 
mas gostaram de tal maneira que acabaram por 
escolher o serviço (...)” E6 (pág. 86) 

 

TEMA B 

ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DA ORIENTAÇÃO/SUPERVISÃO DE 

ALUNOS DE ENFERMAGEM 

 

CATEGORIAS SUB-CATEGORIAS INDICADORES UNIDADES DE REGISTO 

Papéis 
inerentes à 
função de 
orientação/ 
Supervisão 
 
 

Planifica o 
processo ensino 
aprendizagem 

* Programar o 
estágio de acordo 
com as 
actividades a 
desenvolver pelo 
aluno 
 

- “Depois passo ao papel e faço uma grelha de 
actividades que quero que ele desenvolva ali no 
serviço específico, desde a relação com os utentes, 
até à realização de técnicas que nos são muito 
específicas.” E1 (pág. 19) 
 
- “Depois, mediando a pessoa que está com ele vai-
se fazendo o plano de actividades de acordo com o 
que ele já sabe fazer, as técnicas, fazer um estudo 
de caso de algum doente (...)” E9 (pág. 115) 
 
- “«(...) tu hoje vais estar só com este doente, ficas 
só com este doente, mas vais saber tudo sobre ele, 
porque é que faz esta medicação, porque é que 
não faz, e porque isto, porque aquilo, podes-me 
até ajudar com os outros, quando não tiveres nada 
para fazer, mas hoje vais saber tudo sobre aquele 
doente, portanto vais dar a medicação e os 
antibióticos, mas sabes o que é que ele está a fazer 
relativamente àquela patologia», isso é que é 
importante nesses alunos.” E9 (pág. 124) 
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CATEGORIAS SUB-CATEGORIAS INDICADORES UNIDADES DE REGISTO 

* Programar o 
estágio de acordo 
com as 
actividades a 
desenvolver pelo 
aluno (cont.) 
 

- “(...) depois mediante isso, onde é que vais ficar 
com o aluno, em que sítios é que te interessa ficar 
mais com o aluno e depois durante o turno o que é 
que é importante fazeres com ele, ir planificando 
ao longo do turno, porque aqui não dá muito bem 
para estar a planificar para a semana (...)” E9 
(pág. 125) 

 

- “(...) em termos de programação é feita para ele 
passar por todos os sectores, se for possível (...)” 
E10 (pág. 128) 
 
- “Tem de haver uma planificação, ver o que eles 
vão fazer ao longo do estágio, ver por que sítios é 
que eles vão passar e pelos sítios que eles gostam 
mais.” E11 (pág. 142) 
 

Papéis 
inerentes à 
função de 
orientação/ 
Supervisão 
(cont.) 
 
 
 

Planifica o 
processo ensino 
aprendizagem 
(cont.) 

* Programar o 
estágio de acordo 
com os 
objectivos a 
desenvolver pelo 
aluno 

 
 

- “Em primeiro lugar eu tento fazer uma 
planificação mental sobre tudo o que eu quero 
desenvolver com o aluno, tendo em conta o próprio 
plano das escolas.” E1 (pág.19) 
 
- “Penso que o próprio enfermeiro orientador 
podia ser mais interventivo na planificação do 
próprio estágio.” E1 (pág. 16) 
 
- “O que eu também acho que os orientadores 
deveriam possuir, era uma grande capacidade de 
planeamento estratégico, acho que ao planificarem 
se preocupam com o processo em si e ao pensarem 
em estratégia pensam no produto de todo o estágio 
que no fundo são os resultados e as aprendizagens 
dos alunos.” E1 (pág. 21) 
 
- “Depois devem saber planificar muito bem as 
coisas, e estratificá-las com diferentes graus de 
dificuldade, sempre a pensar no crescimento do 
aluno.” E1 (pág. 18) 
 
- “Portanto tem de ser tudo muito bem 
planeado...” E1 (pág. 19) 
 
- “Normalmente o aluno estabelece objectivos, e 
consoante os objectivos que o aluno estabelece, 
vamos actuando de determinada forma.” E2 (pág. 
30) 
 
- “No início, eles estabelecem um projecto de 
estágio mais ou menos maleável, mais maleável, 
para depois se aperceberem quais são as 
necessidades que eles têm, e aquilo que eles  
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CATEGORIAS SUB-CATEGORIAS INDICADORES UNIDADES DE REGISTO 

Papéis 
inerentes à 
função de 
orientação/ 
Supervisão 
(cont.) 
 

Planifica o 
processo ensino 
aprendizagem 
(cont.) 

* Programar o 
estágio de acordo 
com os 
objectivos a 
desenvolver pelo 
aluno (cont.) 
 

gostariam mais de aprender (...).” E2 (pág.30) 
 

- “(...) nós em conjunto avaliamos, e dizemos «se 
calhar esta área é mais interessante para o aluno, 
se calhar aquela não tanto...»” E2 (pág.30) 

- “(...) esta urgência é muito sectorizada, são 
diversos sectores, e o que acontece é que há 
sectores realmente mais interessantes para a 
aprendizagem do aluno que outros (...)” E2 (pág. 
30) 
 
- “(...) aquilo que o aluno mais quer é a parte do 
internamento, do serviço de observação, da 
reanimação, aquelas técnicas mais específicas e 
depois vamos acertando.” E2 (pág. 30) 
 
- “(...) para melhor atingir os seus objectivos, se 
calhar para replanificar melhor um bocadinho.” 
E2 (pág. 31) 
 
- “Se eu começar pelo princípio, o aluno quando 
chegar aos modos de ventilação vai perceber 
melhor.” E3 (pág.51) 
 
- “Mais ou menos eu delineei uma estratégia que 
tentei que se adaptasse a todos os estágios que eu 
acompanhei (...)” E4 (pág. 55) 
 
- “(...) mas a minha estratégia mais ou menos foi 
sempre traçada desde o início, e eu tentei cumprir 
até ao final...” E4 (pág. 55) 
 
- “Normalmente iniciei sempre por tomar 
conhecimento do guia de orientação, estudar o 
guia de orientação da escola, dos objectivos que 
são diferentes de ensino clínico para ensino 
clínico, e de escola para escola.” E4 (pág. 55) 
 
- “(...) normalmente sempre com uma planificação 
diária ou quase diária (...)” E4 (pág. 55) 
 
- “(...) o enfermeiro não deve passar todos os 
conhecimentos para (...)” E5 (pág.68) 
 
- “Penso efectivamente na orientação dos alunos, 
penso que nós devemos delinear, não queremos que 
o aluno faça tudo, e às vezes é uma coisa que se 
passa, deixamos tudo para ele fazer e depois ele 
não cresce de forma cimentada e depois apresenta 
várias lacunas.” E5 (pág.71) 
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CATEGORIAS SUB-CATEGORIAS INDICADORES UNIDADES DE REGISTO 

Papéis 
inerentes à 
função de 
orientação/ 
Supervisão 
(cont.) 
 
 

Planifica o 
processo ensino 
aprendizagem 
(cont.) 

* Programar o 
estágio de acordo 
com os 
objectivos a 
desenvolver pelo 
aluno (cont.) 
 

- “As coisas têm de ser planificadas (...)” E5 
(pág.71) 
 
- “(...) falar com eles numa linguagem inicialmente 
mais acessível, para que percebam bem o que é que 
se passa, para depois começar a aprofundar as 
coisas (...)” E6 (pág. 81) 
 
- “(...) Se não estivesse tão sensibilizado para estas 
coisas, a meta escolar, os objectivos que tinha 
traçado, tanto o geral, como os específicos, como 
as actividades, não iriam ser atingidos.” E6 (pág. 
84) 
 
- “E com os alunos é a mesma coisa, eu fiz a escala 
deles nos sítios, como eu achei melhor, como era 
mais correcto, consoante os objectivos de estágio 
deles, estar mais num sítio ou noutros.” E7 (pág. 
95) 
 
- “Nós tentamos sempre organizar as coisas para 
que tenham o máximo de experiência possível.” E7 
(pág. 95) 
 
- “(...) eu acho que com a última aluna que tive nós 
estabelecemos objectivos que foram semanais (...)” 
E8 (pág. 103) 
 
- “(...) portanto eu acho que é fundamental 
perceber os objectivos deles e os objectivos da 
escola, e depois a partir daí orientar as nossas 
actividades (...)” E8 (pág. 103) 
 
- “(...) portanto começo sempre pelos objectivos 
que eles trazem para o estágio (...)” E9 (pág. 114) 
 
- “Para já que ele atinja os objectivos que trouxe 
preconizados da escola (...)” E9 (pág. 121) 
 
- “(...) depois dentro dos objectivos que eles 
trazem, tentamos planificar, porque nós aqui na 
urgência circulamos, geralmente a primeira 
semana, por exemplo fazemos com que eles passem 
pelos postos todos de trabalho, para eles terem 
uma noção, para eles saberem nomeadamente o 
circuito do doente, para que eles percebam de onde 
vêm os doentes que lá chegam dentro, e pronto eu 
tento fazer um bocadinho isso.” E9 (pág. 114) 
 
 



 
 

 
 

 
 

 

165 

CATEGORIAS SUB-CATEGORIAS INDICADORES UNIDADES DE REGISTO 

* Programar o 
estágio de acordo 
com os 
objectivos a 
desenvolver pelo 
aluno (cont.) 
 

- “(...) é mais fácil para eles ficarem no serviço de 
observação, ficam mais centrados no doente, com 
esses objectivos é mais fácil ficarem no serviço de 
observação, para depois daí o estágio se 
centralizar e se focalizar.” E9 (pág. 115) 

 
- “(...) mas se calhar olhar melhor para o doente e 
prever e programar, como para este doente 
podemos fazer isto e aquilo e aplicar este conteúdo 
e aquele, pronto tenta-se apostar na programação, 
para que as coisas não sejam tão mecânicas (...)” 
E9 (pág. 117) 
 
- “Planeiam no início como acham que é melhor e 
de acordo com os objectivos que eles têm, para os 
atingirem e depois, se eles gostaram muito de um 
determinado posto, e se ainda há tempo, coloco-os 
aí, onde eles mais gostam.” E11 (pág. 142) 
 
- “Saber planificar todo o processo, e de acordo 
com as várias alterações ir adaptando essa 
planificação à realidade (...)” E11 (pág. 143) 
 

Papéis 
inerentes à 
função de 
orientação/ 
Supervisão 
(cont.) 
 
 
 

Planifica o 
processo ensino 
aprendizagem 
(cont.) 

* Delinear os 
objectivos e 
adapta-os ao 
contexto da 
prática diária 
 

- “(...) acho que os enfermeiros orientadores devem 
saber delinear objectivos específicos àquela 
realidade, sem nunca perder o fio de condução da 
escola.” E1 (pág. 18) 
 
- “A escola no início de cada estágio dá-nos umas 
linhas de condução gerais, mas essas terão de ser 
adaptadas à nossa prática.” E1 (pág. 18) 
 
- “Claro que o orientador deve adaptar esses guias 
de orientação a cada aluno, o orientador deve ter 
essa capacidade de ajustar as coisas a cada 
aluno.” E1 (pág. 18) 
 
- “Depois transpus para uma grelha desses 
objectivos o que é que era pretendido a atingir, 
porque as grelhas às vezes são muito complexas, 
têm de ser explanadas para o contexto do dia a dia 
de trabalho, que às vezes trazem uma realidade 
mais teórica que é difícil depois no contexto de 
avaliação do aluno transpor aquilo para a 
realidade, (...).” E4 (pág. 55) 
 
- “(...) e criámos juntos metas, não tão abrangentes 
e tão globais como ele queria, mas tivemos que 
remodelar o plano de estágio, para que as coisas 
corressem bem.” E6 (pág. 84) 
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CATEGORIAS SUB-CATEGORIAS INDICADORES UNIDADES DE REGISTO 

Papéis 
inerentes à 
função de 
orientação/ 
Supervisão 
(cont.) 

Planifica o 
processo ensino 
aprendizagem 
(cont.) 

* Delinear os 
objectivos e 
adaptá-los ao 
contexto da 
prática diária 
(cont.) 

- “(...) Regra geral eles trazem um objectivo da 
escola, e depois perante o serviço, ficam sempre 
dois, três dias, observam o serviço todo, tentam 
passar mais ou menos pelos sectores todos, para 
que possam fazer um plano de estágio.” E6 (pág. 
84) 
 
- “(...) Esse plano vai contemplar os objectivos que 
vão ao encontro ao objectivo geral da escola, um 
objectivo geral, com vários objectivos específicos e 
as actividades para cada objectivo, e isso sim, eu 
geralmente dou alguma liberdade para que eles 
façam sozinhos, mas depois vamos corrigir em 
conjunto, ver o que é real, o que não é real (...)” 
E6 (pág. 84) 
 
- “(...) depois eles delinearam aqui o que queriam 
fazer, mas coisas muito específicas, a questão do 
politraumatizado...” E7 (pág.94) 
 
-”(...) e pelo atingir daqueles objectivos daquele 
estágio que se concretiza naquele tempo e se isso 
não acontecer, ou o aluno chumba ou então, vai 
haver uma lacuna para sempre, ou se passar e os 
objectivos não forem atingidos vai haver uma 
lacuna, portanto eu acho que o principal objectivo 
é atingir os objectivos ao máximo...” E7 (pág. 101) 
 
- “(...) eu acho que temos de conjugar a técnica 
com a relação, com os objectivos do serviço, com 
os objectivos do aluno, os objectivos pessoais, 
meus e dele, eu como orientador, ele como aluno 
(...)” E8 (pág. 103) 
 
- “(...) E há coisas que nós na reunião com o 
professor lhe transmitimos, que não é possível 
atingir na totalidade ou na plenitude, aquele 
objectivo (...)” E9 (pág. 128) 
 
 
- “(...) os objectivos são sempre iguais, eu agora já 
tento definir logo aqueles que precisam de uma 
revisão, ou que tenho de falar com o professor 
(...)” E9 (pág. 122) 
 
- “(...) há determinados objectivos que não são 
passíveis de serem atingidos na totalidade, e para 
orientar os orientadores logo no início «veja lá 
este objectivo, quer mudar alguma coisa, podemos 
alterar.»” E9 (pág. 122) 
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Planifica o 
processo ensino 
aprendizagem 
(cont.) 

* Delinear os 
objectivos e 
adaptá-los ao 
contexto da 
prática diária 
(cont.) 

- “E então já tivemos alunos que vinham para 
estágio e eles é que definiam os objectivos em 
questão, eles têm de ter objectivos gerais, e depois 
dentro dos gerais, os específicos de acordo com os 
serviços onde estão.” E9 (pág. 125) 
 
- “E também faço os objectivos de acordo com o 
serviço (...)” E10 (pág. 131) 
 
- “(...) mas geralmente quando se tem um aluno em 
integração, pede-se que ele faça uma avaliação do 
serviço, passa por vários sectores, é-lhe 
apresentado o serviço, e depois deste avaliação, ele 
vai pensar nos objectivos específicos para o 
serviço, mediante aqueles que trás da escola, mas 
adequados ao serviço, e portanto vai-se tentar 
atingir esses objectivos que são traçados pelo 
aluno.” E10 (pág. 131) 

Papéis 
inerentes à 
função de 
orientação/ 
Supervisão 
(cont.) 
 
 

Diagnostica 
necessidades de 
formação dos 
alunos 

* Perceber as 
lacunas de cada 
aluno 
 

- “(...) a questão principal é mesmo detectar as 
dificuldades do aluno, se o orientador consegue 
detectar as dificuldades é meio caminho andado 
para as resolver.” E3 (pág. 46) 
 
- “(...) perceber se o aluno está a conseguir 
acompanhar aquilo que se pretende do estágio.” 
E3 (pág. 47) 
 
- “Também em paralelo a essa situação, tinha a 
preocupação de ver quais eram as reais 
necessidades do aluno em relação quer ao contexto 
de trabalho, à prestação de cuidados, quer em 
relação às vezes aos trabalhos, aos guias que eles 
tinham de elaborar durante o estágio (...).” E4 
(pág. 55) 
 
- “(...) aquilo que costumamos fazer numa 
conversa inicial é que o aluno faça um diagnóstico 
da situação, e depois que nos diga o que pretende 
desenvolver em estágio, para orientarmos nesse 
sentido o estágio.” E5 (pág. 68) 
 
- “(...) eu penso que aí também nos compete um 
pouquinho identificar as necessidades de cada um, 
cada um é único...” E5 (pág. 68) 
 
- “(...) devemos de facto ver o que ele consegue 
fazer e o que não se consegue fazer (...)” E5 
(pág.71) 
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Papéis 
inerentes à 
função de 
orientação/ 
Supervisão 
(cont.) 
 

Diagnostica 
necessidades de 
formação dos 
alunos (cont.) 

* Perceber as 
lacunas de cada 
aluno (cont.) 
 

- “(...) faço uma pequena reunião, sobre quais 
foram as dificuldades, o que é que acha que fez 
bem, o que é que acha que fez mal, o que é que 
poderá evoluir, para não demorar muito tempo, ao 
fim ao cabo, a dar o próximo passo (...)” E6 (pág. 
83) 
 
- “(...) geralmente eles conseguem atingir 
rapidamente as metas, eles próprios percebem 
quais são as suas dificuldades e vamos avançando 
por aí (...)” E6 (pág. 83) 
 
- “(...) o que está bem feito, não vamos descurar, 
mas o que está menos bem, vamos aprofundar e 
desenvolver, ao fim ao cabo.” E6 (pág. 83) 
 
- “(...) foi falar com ele, perceber o que é que se 
estava a passar, percebi que havia ali qualquer 
bloqueio, mas não sabia qual.” E6 (pág. 83)  
 
- “(...) Falei com ele, fui muito sincero, disse-lhe o 
ponto da situação, que as coisas estavam a correr 
mal (...)” E6 (pág. 83)  
 
- “(...) e deve conhecer os deficits dos alunos, as 
falhas dos alunos, ver onde eles têm mais 
dificuldades, e ajudá-los nesse sentido (...)” E7 
(pág. 94) 
 
- “A primeira abordagem ao aluno transmite-nos 
logo se está no estágio à vontade. Nós depois ao 
fim de algum tempo sabemos logo o que é que 
podemos contar do aluno, e o que não podemos 
contar.” E7 (pág. 95) 
 
- “Nós vamos vendo melhor onde estão as maiores 
dificuldades dos alunos, é mais fácil para nós 
termos uma percepção das coisas que eles 
sentem.” E7 (pág. 98) 
 
- “(...) como é que ela se sentia, quais eram as 
dificuldades dela e facilidades.” E8 (pág. 103) 
 
- “E discuto isso com eles, se sentem mais 
dificuldades nalgumas coisas, nalgum objectivo, o 
que é que pretendem fazer, se um estudo de caso, 
se um relatório crítico no final, por onde é que 
querem começar, se trazem algumas ideias, muitas 
vezes eles trazem muitas ideias que não são muito 
compatíveis com a prática, com a realidade (...)” 
E9 (pág. 114) 
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Diagnostica 
necessidades de 
formação dos 
alunos (cont.) 

* Perceber as 
lacunas de cada 
aluno (cont.) 
 

- “(...) às vezes não é só o que a gente sabe, mas 
conseguir, e conseguir perceber quando eles não 
estão a perceber, ou quando não estão a conseguir 
acompanhar o ritmo e não querem perguntar (...)” 
E9 (pág. 116) 
 
- “Sinto grandes diferenças, especialmente a nível 
de conseguir mais cedo detectar possíveis 
problemas que haja naquela orientação, não 
detectar só determinadas dúvidas ou dificuldades 
que eles tenham no fim do estágio, ou a uma ou a 
duas semanas do estágio terminar, mas conseguir 
fazer isso mais cedo.” E9 (pág. 120) 
 
- “Primeiro que tudo, saber em que estádio é que 
está o aluno, perceber o que é que ele vai fazer 
neste estágio (...)” E9 (pág. 125) 

Papéis 
inerentes à 
função de 
orientação/ 
Supervisão 
(cont.) 

 * Adequar o 
estágio às 
dificuldades dos 
alunos 

- “(...) às vezes temos de simplificar um bocadinho 
as coisas, porque o aluno ainda não tem aquela 
maturidade (...).” E3 (pág. 46) 
 
- “(...) se o aluno está cá, se apresenta algumas 
lacunas, vamos substitui-lo um bocadinho naquela 
altura, mas vamos dizer-lhe que se teve de 
substituir, porque ele não estava à altura para a 
prestação daqueles cuidados, nem para o utente 
nem no contexto que o envolve (...)” E5 (pág. 68) 
 
- “(...) e depois tem de se adequar um bocadinho 
ao próprio aluno, onde é que o aluno tem mais 
necessidades, vamos ao encontro dessas 
necessidades do próprio aluno (...)” E10 (pág. 128) 
 
- “É assim, é pela sua própria postura, é assim há 
alunos com mais dificuldades nesta área, há outros 
que têm menos dificuldades, e a integração terá de 
ser adequada mediante essas necessidades.” E10 
(pág. 128/129) 
  
- “(...) e depois, estar muito ligado às necessidades 
do aluno, e sempre tentar adequar essas 
actividades que se vão desenvolvendo, sempre que 
possível, às necessidades do próprio aluno, porque 
há medida que o tempo passa vamo-nos 
apercebendo que há actividades que deverão ser 
mais desenvolvidas, porque o aluno nessa área tem 
mais dificuldades, ou até gosta mais dessa área 
(...)” E10 (pág. 132) 
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Utiliza estratégias 
e recursos de 
aprendizagem 

* Analisar com o 
aluno as decisões 
a tomar durante 
o estágio 

- “Sabendo o que eles precisam ou o que eles 
querem desenvolver, aí encontramos em conjunto 
alguns recursos e estratégias para que eles 
consigam...” E1 (pág. 19) 
 
- “Ou então, uma coisa que me tenha ficado, um 
incidente crítico negativo, e que tenha despertado 
alguma vontade para dizer, «vamos repensar 
isto.»”  E2 (pág. 32) 
 
“(...) e então fazemos com que ele procure, porque 
se calhar no dia a seguir nós vamos questioná-lo 
sobre a mesma situação, e ver se ele mudou ou não 
o comportamento, se ele não mudou, é porque 
estamos a falhar e temos de abordar outra 
estratégia, se mudou, pronto, melhor, pensamos 
que estamos a evoluir e a transmitir bem.” E5 
(pág. 68) 
 
- “(...) Depois comigo acabou por passar, e pronto 
como eu estava a dizer, arranjámos uma estratégia, 
um outro plano, outros objectivos, e as coisas 
funcionaram assim.” E6 (pág. 85) 
 
- “Em primeiro lugar eu tento perceber o que eles 
trazem da escola ao nível de objectivos e tento 
orientá-los de acordo com isso, começamos por 
falar sobre os objectivos que eles trazem da escola, 
o que é que é possível atingir, o que não é possível 
atingir.” E9 (pág. 114) 

Papéis 
inerentes à 
função de 
orientação/ 
Supervisão 
(cont.) 

Transmite 
conhecimentos 
 
 

* Transmitir 
saberes técnicos 
e científicos  
 

- “(...) nós estamos ali para os ensinar (...)” E3 
(pág. 45) 
 
- “(...) eles podem perguntar o que quiserem que 
nós estamos ali para responder a tudo o que eles 
quiserem perguntar (...)” E3 (pág. 45) 
 
- “(...) porque não é importante só o fazer, é 
importante o saber fazer (...)” E4 (pág. 57) 
 
- “(...) principalmente eu saliento como mais 
importante a fundamentação teórica para suporte 
de toda a orientação, o mais exaustivo possível 
(...)” E4 (pág. 61) 
  
-”(...) transmitindo os conhecimentos que temos, 
porque também não interessa ficar com eles só 
para nós (...)” E4 (pág. 59) 
 
- “(...) mas acho que é uma experiência 
gratificante, acho eu no final do estágio, sentimos 
que transmitimos algo, que fomos importantes, que  
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Transmite 
conhecimentos 
(cont.) 
 

 
* Transmitir 
saberes técnicos 
e científicos 
(cont.) 
 

marcámos aquela pessoa, acho importante.” E7 
(pág. 92) 
 
- “(...) ele gostou do serviço e ficou cá, acho que 
transmiti a dinâmica da urgência.” E7 (pág. 92) 
 
- “(...) Segunda parte, estamos sempre por detrás 
deles, e dizemos o que tem de fazer e como fazer, 
porque é que faz assim e não faz de outra 
maneira...” E7 (pág. 93) 
  
- “(...) porque é transmitir-lhes aquilo que nós 
sabemos e aquilo que nós fazemos no nosso meio 
não é?” E8 (pág. 102) 
 
- “(...) e é normal que quando estamos a orientar 
um aluno nós tenhamos de explicar (...)” E9 (pág. 
113) 

 * Transmitir para 
o aluno a 
essência da 
enfermagem 

- “Mas quando estou a orientar costumo dizer que 
estou a ensinar, a ajudar a construir e muitas vezes 
a desconstruir o que também é importante... Estou 
no fundo a projectar nos alunos o que acho que é 
melhor para eles e para a enfermagem...” E1 (pág. 
25) 
 
- “Nesses casos pontuais estou a contribuir para a 
formação inicial de alguém, com os princípios e os 
valores que considero mais correctos.” E1 (pág. 
26) 
 
-”Eu acho que é essencialmente isso, é despertá-lo 
para ele ter consciência para ele ter bons 
conhecimentos naquilo que faz, e ser bom naquilo 
que faz.” E2 (pág. 32) 
 

 
Papéis 
inerentes à 
função de 
orientação/ 
Supervisão 
(cont.) 

Estimula o aluno 
para a 
reflexividade 
 

* Fomentar o 
espírito reflexivo 
nos alunos 

- “Outra coisa importante é validar com o aluno 
no final de cada dia, o que correu mal, o que 
correu bem, o que podia ter sido diferente.” E1 
(pág. 18) 
 
- “E depois gosto muito que eles vão para casa 
reflectirem um pouquinho no que fizeram no dia de 
estágio, além de o fazerem comigo no final de cada 
dia, gosto que eles escrevam uma ou duas palavras 
no final, do tipo «diário de bordo (...)»” E1 (pág. 
19) 
 
- “(...) obrigá-los a puxar um bocadinho pela 
cabeça (...)” E2 (pág. 30) 
 
- “(...) é isso mesmo que eu tento fazer, obrigá-los 
a pensar nas coisas, não é escrever só por escrever 
(...)” E2 (pág. 31) 
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* Fomentar o 
espírito reflexivo 
nos alunos 
(cont.) 

- “Espero despertá-lo para isso mesmo, para que 
não faça coisas por intuição, que é uma coisa que 
me incomoda um bocadinho, porque acho que não 
há necessidade disso (...)” E2 (pág. 32) 

 

- “(...) e perceber porque é que faz de determinada 
maneira.” E3 (pág. 42) 

 

- “(...) às vezes conversar um pouquinho, se nós 
temos a noção de que não fizemos alguma coisa 
bem, conversar e reflectir ajuda, e dizer «olha 
fizemos assim por isto, as contingências na altura 
só tínhamos esta hipótese, lembras-te de outra?»” 
E5 (pág. 68) 

Papéis 
inerentes à 
função de 
orientação/ 
Supervisão 
 (cont.) 

Estimula o aluno 
para a 
reflexividade 
(cont.) 

 

 

* 
Questionamento  
sobre as 
actividades 
diárias 
 
 

- “Outra coisa que eu faço muito é estimular neles 
a reflexão, os questionamentos com as minhas 
próprias questões, com as próprias situações dos 
utentes, do serviço...” E1 (pág. 19) 
 
- “(...) as pessoas fazem, porque acham que podem 
fazer assim, não questionam o que é que será o 
correcto, o que é que aprenderam, e isso faço 
muita questão que eles levem daqui (...)” E2 (pág. 
31) 
 
- “(...) e estimulo-os bastante com perguntas, e às 
vezes se calhar sou um bocadinho exigente demais, 
mas depois eu vejo muito bons resultados.” E2 
(pág. 31) 
 
- “Eu geralmente com os meus alunos, pergunto 
diariamente sobre o que os alunos fazem, o que 
fizeram de positivo e o que fizeram de negativo.” 
E7 (pág. 93) 
 
- “Tento discriminar, não faço muito 
exaustivamente, mas tento fazê-lo, depois de 
semana a semana digo «olha como é que achas que 
está a correr o estágio? Olha, aqui acho que não 
tiveste tão bem, ali estiveste bem» de modo a poder 
melhorar o estágio do aluno.” E7 (pág. 93) 
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CATEGORIAS SUB-CATEGORIAS INDICADORES UNIDADES DE REGISTO 

* Análise das 
situações 
vivenciadas em 
contexto da prática 

- “Por vezes os alunos vêm para estágio muito 
verdes, mal preparados teoricamente, mas eu 
penso que ao contactarem com o real da 
enfermagem, eles próprios se sentem estimulados 
a pesquisarem e a aprenderem realmente com o 
valor que a prática e as situações de 
aprendizagem têm para eles (...)” E1 (pág. 
19/20) 
 
- “(...) eu estimulo muito isso neles, e assim 
reconhecem os contextos como algo muito rico, 
mas isso no início não é muito fácil...” E1 (pág. 
20) 

Papéis 
inerentes à 
função de 
orientação/ 
Supervisão 
 (cont.) 
 
 
 

Estimula o aluno 
para a 
reflexividade 
(cont.) 
 

* Despertar o aluno 
para a auto-
aprendizagem 

- “(...) despertá-lo mesmo no fim do curso, 
mesmo no fim do estágio para a auto-
aprendizagem (…)” E2 (pág. 32) 
 
- “Para ir à procura de coisas que não sabe e 
não ter medo que não sabe e ser humilde o 
suficiente para dizer «olhe não sei, mas vou ver o 
que é.»” E2 (pág. 32) 

 1.6. Promove a 
articulação entre 
a teoria e a 
prática 

* Facilitar o 
“transfer”de 
conhecimentos 
teóricos para a 
realidade das 
práticas 

- “(...) depois é tentar ajudar o aluno, na 
adaptação entre as coisas que aprendeu e a 
prática, e para o desenvolvimento de 
capacidades mentais também (...)” E2 (pág. 30) 
 
- “... É tentar rebuscar as coisas que eles 
aprenderam na escola para a vida prática, para 
a prática de enfermagem.” E2 (pág. 30) 

 
- “(...) para depois o aluno poder aplicar aquilo 
que já aprendeu e adquirir novos conhecimentos 
e a capacidade de desenvolver a destreza 
manual, o fazer, aplicar aquilo que ele aprendeu, 
fazendo ele próprio.” E3 (pág. 42) 
 
- “(...) eu espero que o aluno desenvolva essas 
duas capacidades, o executar bem, saber 
executar, saber fazer (...)” E3 (pág.42) 
 
- “(...) quando não se cumpre aquilo que 
aprende na escola tem de se justificar porque é 
que não se faz como se aprendeu, porque nem 
sempre se faz tudo exactamente como se 
aprendeu na escola e há que adaptar os nossos 
conhecimentos a cada situação, e depois isso é 
importante para o aluno (...)” E3 (pág. 42) 
- “(...) para que depois ele também seja capaz de 
o fazer, adequando aos conhecimentos que já 
trás da escola e adquirindo depois aqui na 
prática novos conhecimentos.” E3 (pág. 42-43) 
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Papéis 
inerentes à 
função de 
orientação/ 
Supervisão 
 (cont.) 
 

Promove a 
articulação entre 
a teoria e a 
prática (cont.) 

* Facilitar o 
“ transfer”de 
conhecimentos 
teóricos para a 
realidade das 
práticas (cont.) 

- “(...) eu acho que acima de tudo somos 
enfermeiros e temos de lutar pela classe como 
ela é, e o mesmo com a orientação de alunos, 
tentamos trazer os alunos da realidade da 
escola, para a nossa realidade, isso é que é 
importante.” E7 (pág. 99) 
 
- “(...) ajudar a passar a parte teórica que eles 
aprendem nas aulas, para a parte prática, que 
muitas vezes ou quase sempre, isso na escola não 
acontece (...)” E11 (pág. 140)  
 
- “É isso, é passar a teoria para a prática e fazê-
los perceber melhor o que é isto, porque 
normalmente dizem que o serviço é muito 
complicado, muito grande...” E11 (pág. 140) 
 
- “Para mim, enquanto orientar significa levar o 
aluno, que ainda está verde, para a prática, é 
levá-lo da teoria que ele aprende na escola e 
aplicar na prática, e aplicar na prática, não as 
teorias que ele aprende na escola, é a prática 
mesmo, o que nós fazemos mesmo.” E11 (pág. 
145) 
 
- “E é ele perceber que todas as doenças que 
eles aprendem na escola, ele começar a aplicar 
na prática e cuidar bem dos doentes, isso para 
mim é fundamental (...)” E11 (pág. 145) 

 Promove a 
Socialização na 
organização 
hospitalar 

* Facilitar a 
integração e a 
adaptação do aluno 
ao ensino clínico 

- “O que também faço muitas vezes de uma 
forma inconsciente é proporcionar-lhe uma boa 
adaptação ao serviço, desde uma explicação do 
contexto físico até aos procedimentos e hábitos 
(...)” E1 (pág. 19) 
 
- “Para mim ser orientadora, é basicamente dar 
a perceber ao aluno o tipo de serviço onde este 
vai estar integrado (...)” E3 (pág. 42) 
 
- “(...) é preciso perceber o que acontece ali 
essencialmente, que especificidades é que 
acontecem ali dentro da enfermagem, o que é 
muito vasta.” E3 (pág. 42) 
 
- “O orientador tem essa função essencial, a de 
dar a entender, dar a conhecer o que se passa ali 
(...)” E3 (pág. 42) 
 
- “(...) mas tentando que ele conseguisse 
trabalhar as suas coisas no nosso contexto, na 
realidade do hospital (...)” E4 (pág. 55/56) 
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* Facilitar a 
integração e a 
adaptação do aluno 
ao ensino clínico 
(cont.) 

- “(...) acho que o enfermeiro orientador tem 
uma grande importância na fase de integração, 
integrar o aluno nos outros elementos da equipa, 
integrá-lo na equipa multidisciplinar (...)” E7 
(pág. 92/93) 
 
- “(...) tentamos sempre integrar o aluno sempre 
que possível, o mais adequadamente, essa tal 
integração.” E7 (pág. 93) 
 
- “(...) deve ser uma pessoa que esteja bem 
integrada na equipa multidisciplinar de modo a 
facilitar essa integração do aluno (...)” E7 (pág. 
94) 
 
- “(...) portanto houve uma primeira fase que foi 
mesmo só de apresentação e de ela se ambientar 
ao serviço, ao espaço físico, instrumentos de 
colheitas de dados, o preenchimento das nossas 
folhas (...)”  E8 (pág. 103) 
 
- “(...) tentamos fazer um bocadinho a 
integração e explicar o que é que se faz de 
acordo com aqueles doentes que temos 
atribuídos, e depois gerir de acordo com o que 
temos de fazer, com os doentes que temos.” E9 
(pág. 115) 
 
- “Temos de ajudar o aluno, a integrá-lo, a 
orientá-lo e com o máximo de cuidado (...)” E10 
(pág. 130) 
 

Papéis 
inerentes à 
função de 
orientação/ 
Supervisão 
 (cont.) 
 

Promove a 
Socialização na 
organização 
hospitalar (cont.) 

Preparar o aluno 
para a vida 
profissional 

 
- “Que fique mais bem preparado para esta área 
(...)” E9 (pág. 129) 
 
- “Que o aluno esteja mais bem preparado para 
a sua vida profissional, que fique assim alerta 
para certas especificidades que tem este serviço 
(...)” E10 (pág. 129) 
 
- “(...) portanto que o aluno fique preparado 
para esta visão e que também que fique a gostar 
do serviço em si, e que fique o mais elucidado 
possível sobre este tipo de serviço.” E10 (pág. 
129) 
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Papéis 
inerentes à 
função de 
orientação/ 
Supervisão 
 (cont.) 
 

Promove a 
Socialização na 
organização 
hospitalar (cont.) 

* Explicar a 
especificidade 
dos serviços 

- “Primeiro conhecer o serviço, o espaço físico e o 
que é que se faz no serviço, acho que temos de 
começar pelo princípio (...)” E3 (pág. 44) 
 
- “(...) e quando vêm para aqui uma pessoa nova 
temos de começar sempre pelo princípio, explicar 
como são as coisas (...)” E3 (pág. 44) 
 
-”(...) até a história do serviço, é preciso perceber 
isso para passar para o aluno, para ele próprio 
perceber onde está e poder até elaborar melhor os 
seus objectivos de acordo com os objectivos da 
escola e com os objectivos do orientador (...)” E3 
(pág. 44) 
 
- “(...) depois ele perceber um bocadinho da 
história do serviço, o que é que se faz, o tipo de 
patologias, como é que os doentes vêm aqui parar, 
se são urgências, se programadas, tudo isso é 
importante, para depois o aluno até conseguir 
executar (...)” E3 (pág. 44) 

  
* Contextualizar 
a prática 

- “(...) eu vou-lhe dizer: «olha vai ali tirar uma 
gasimetria a um doente» e o aluno vai, mas o que é 
uma gasimetria? Onde é que eu vou tirar o sangue 
para uma gasimetria? Porque é que eu tenho de 
fazer? Pronto isto tem de ser tudo contextualizado 
(...)” E3 (pág. 44) 
 
- “(...) desde o primeiro momento que temos o 
aluno, isso tem de ser contextualizado, é óbvio que 
eu não lhe vou dizer tudo no primeiro dia, mas se 
lentamente for dizendo as coisas, gradualmente 
(...)” E3 (pág. 44) 
 
- “(...) para ele depois perceber porque é que há 
procedimentos diferentes, procedimentos em 
relação aos diferentes doentes (...)” E3 (pág. 44) 
 
- “(...) isso tem de ser tudo dito e explicado ao 
alunos para que ele depois possa contextualizar 
tudo aquilo que está a fazer.” E3 (pág. 44) 
 
- “É o tal esquematizar da informação que se vai 
dando (...)” E3 (pág. 46) 
 

 
 
 
 
 

Acompanha o 
aluno desde o 
primeiro contacto 

* Caminhar ao 
lado do aluno 

 
- “Orientar é caminhar ao lado do aluno, é 
demonstrar sempre disponibilidade, é construir 
uma relação em que se fala a mesma língua, sem 
vaidades, sem presunções...” E1 (pág. 15) 
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Papéis 
inerentes à 
função de 
orientação/ 
Supervisão 
 (cont.) 
 

Acompanha o 
aluno desde o 
primeiro contacto 
(cont.) 

* Caminhar ao 
lado do aluno 
(cont.) 

 
- “(...) a relação colaborativa que estabeleci com 
eles.” E1 (pág.21) 
 
- “(...) a nossa função ali é ensinar e acompanhar da 
melhor maneira.” E1 (pág. 16) 
 
- “(...) e isso tem de ser feito com base num prévio 
acompanhamento que deve ser feito desde o primeiro 
momento do estágio até ao último.” E1 (pág. 19) 
 
- “As coisas têm de ser ditas atempadamente e ele 
sentir que está acompanhado (...)” E3 (pág. 45) 
 
- “(...) em que conseguisse acompanhar os trabalhos 
dentro do seu estágio, em que pudesse fornecer 
alguma informação complementar que ele 
necessitasse (...)” E4 (pág. 55) 
 
-“(...) de forma a que eu também pudesse ajudar em 
relação à parte dos trabalhos que eles trazem fora do 
contexto da prestação de cuidados. E4 (pág. 56) 
 
- “(...) dar algumas achegas do nosso conhecimento, 
da nossa experiência sobre o que vai ser aquele 
estágio e então depois no dia-a-dia acompanhá-lo 
(...)” E5 (pág. 68) 
 
- “(...) e o doente tem de saber que é aluno de 
enfermagem que está ali a ser apoiado por um 
profissional que está por trás e que está sempre 
presente.” E5 (pág. 77) 
 
- “(...) mas nunca os desamparar, nunca os 
abandonar, fazer sempre as coisas com eles, pronto 
essencialmente é isso, um grande acompanhamento, 
isso para mim é importante.” E6 (pág. 81) 
 
- “(...) porque acho que naquela altura é mais 
importante para eles, e tento ver o caminho deles e 
não aquilo que estou a fazer, não levá-los como uma 
muleta às costas que andam connosco, mas o que é 
que é preciso fazer (...)” E9 (pág. 119) 
 
- “(...) no fundo estou ali, por trás, nos lados, à volta 
deles, para os tentar levar àquele caminho (...)” E9 
(pág. 119) 
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* Caminhar ao 
lado do aluno 
(cont.) 

- “(...) temos de estar sempre ali, e a 
responsabilidade é nossa, se eles erram, a 
responsabilidade é nossa, e por mais que nós 
estejamos à vontade com eles (...)” E11 (pág. 144) 
 
- “(...) e nós temos de estar sempre por perto, porque 
eles não conseguem fazer tudo sozinhos, se eu às 
vezes não consigo, vão ser eles?” E11 (pág. 144) 
 
- “(...) e saber acompanhar de forma coerente e 
sistemática todo o processo, é basicamente isso.” 
E11 (pág. 143) 

* Compreender 
o aluno 
 

- “(…) tenha a mesma capacidade que tenha um 
docente, de se aproximar da realidade deles, que os 
saiba compreender (…)” E4 (pág. 62) 

* Proteger o 
aluno 

- “(…) no fundo nós estamos a orientar, a cuidar e a 
proteger aquele aluno.” E1 (pág. 17) 
 
- “Por vezes os colegas consideram que eu sou 
demasiado protector, que tenho um ar muito 
paternalista…” E1 (pág. 17) 
 
- “Eu acho que enquanto orientadora, a minha 
figura é de protecção, porque aquela pessoa tem de 
ser protegida, ela tem de sentir que nós somos 
responsáveis por ela e que nós a protegemos, acho 
que é de protecção (…)” E8 (pág. 107) 

Papéis 
inerentes à 
função de 
orientação/ 
Supervisão 
 (cont.) 
 

Acompanha o 
aluno desde o 
primeiro 
contacto (cont.) 

* Ver o aluno 
como alguém 
em 
aprendizagem 
 

- “É muito importante vermos o aluno como alguém 
que está em fase de crescimento de aprendizagem, 
porque alguns colegas, consideram os alunos já 
como profissionais, e são logo muito exigentes e isso 
pode fazer com que os estágios corram mal (…)” E1 
(pág.17) 
 
- “Ele tem de perceber que o aluno não é um 
profissional, portanto não tem de fazer as mesmas 
coisas que um profissional.” E2 (pág. 37) 
 
- “Às vezes não se distingue o aluno de um 
profissional recém-formado, não se distingue 
erradamente, não se faz essa distinção (…)” E2 
(pág. 37) 
 
- “Eu vejo os alunos como enfermeiros em processo 
de aprendizagem (…)” E3 (pág. 50) 
 
- “(…) vejo-os como enfermeiros em aprendizagem 
como todos nós devemos ser…” E3 (pág. 51) 
 
- “Mas o aluno não tem que os substituir, o aluno 
tem de tratar os doentes, mas não tem de nos 
substituir, nós não temos de estar a dar o trabalho  
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* Ver o aluno 
como alguém 
em 
aprendizagem 
(cont.) 

 

aos alunos, é bom que eles aprendam (…)” E11 (pág. 
143) 
 
- “Eles trabalham, mas na condição de alunos, não 
estou sentada e a ver o aluno a trabalhar que nem um 
louco, isso não. Sou capaz de estar sentada porque 
ele vai trocar um soro…” E11 (pág. 143) 

- “(…) perceber o aluno e perceber que ele não tem 
de saber tudo, ter a noção de que pode não ser muito 
positivo estar sempre a fazer perguntas, porque é 
importante sabermos que os alunos também 
stressam, e que não sabem tudo, e que ao fim de um 
mês não sabem tudo (…)” E11 (pág. 144) 

Acompanha o 
aluno desde o 
primeiro contacto 
(cont.) 

* Ver o aluno 
como um 
parceiro igual 

- “Eu não me importo nada que o aluno chegue ao 
pé de mim e diga «olhe enfermeiro eu não gostei 
nada desta sua atitude (…)»” E2 (pág. 37) 
 
- “(…) tive um aluno que me despertou para isso, 
quer dizer, disse «olhe se não se importa…»” E2 
(pág. 37) 
 
- “O meu papel é importante na formação inicial e 
no crescimento saudável do futuro colega, porque se 
tu o consideras um colega, isso é logo um meio 
caminho andado (…)” E 3 (pág. 51) 
 
- “(…) se tu o consideras ao mesmo nível que tu, isso 
dá-te um grande à vontade.” E3 (pág. 51) 

Papéis 
inerentes à 
função de 
orientação/ 
Supervisão 
 (cont.) 

 

Avalia o processo 
de Ensino-
aprendizagem 

 

* Avaliar o 
aluno de uma 
forma contínua 
 
 

- “(...) e ir dando passo por passo para ir tendo 
consistência no trabalho que está a desenvolver, 
para isso temos de o avaliar dia após dia.” E5 
(pág.74) 
 
- “(...) mas a avaliação é uma coisa fundamental no 
processo, e se nós não avaliarmos no dia a dia, 
agora não há nenhum aluno que vá para uma 
reunião com os professores da escola e com a chefe 
que não saiba aquilo que vou dizer, eu já lhe disse 
directamente ao longo do estágio (...)” E5 (pág. 79) 
 
- “ pronto a avaliação é contínua, eu vou vendo 
cada actividade, cada passo que ele vai dando, mas 
uma coisa que eu faço com o aluno é uma reunião 
ao fim de cada rolman (...)” E6 (pág. 83) 
 
- “A avaliação... É um bocado complicado, mas ao 
nível de orientação eu guio-me muito pelo guia de 
orientação da minha escola, que eu acho que apesar 
de muito rígido é excelente, contempla muitíssimos 
pontos, tem pelo menos seis objectivos, aliás seis  
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Papéis 
inerentes à 
função de 
orientação/ 
Supervisão 
 (cont.) 

 

 

 

 

 

Avalia o processo 
de Ensino-
aprendizagem 
(cont.) 

* Avaliar o 
aluno de uma 
forma contínua 
(cont.) 
 

indicadores, já teve doze em tempos, mas 
conseguiram concentrá-los em seis, e acho que são 
importantíssimos.” E6 (pág. 88) 
 
- “(...) Num estágio do quarto ano, temos de os 
avaliar como integração à vida profissional.” E7 
(pág. 94) 
 
- “ Por acaso na primeira reunião critiquei a escola, 
porque a grelha que eles têm de avaliação, tanto é 
para a urgência, tanto é para os serviços de 
medicina, como é para os outros serviços, não pode 
ser, tem de ser direccionada, ou seja do primeiro ao 
quarto ano a grelha deve ser igual, isso não 
concordo, acho que não pode ser assim, o aluno tem 
objectivos específicos para aquele estágio e tem de 
ser avaliado de acordo com isso.” E7 (pág. 97) 
 
- “ E depois vamos avaliando diariamente, vamos 
avaliando diariamente (...) ” E8 (pág. 103) 
 
- “ (...) depois eu acho que fiz sempre com ela uma 
avaliação diária (...) ” E8 (pág. 103) 
 
-“ Geralmente passado mais ou menos uma semana, 
numa noite, geralmente é quando temos mais tempo, 
converso com eles, o que fizemos até agora, 
relativamente a este objectivo e a estes pontos, 
estamos a conseguir, não estamos a conseguir, onde 
é que sentimos mais dificuldade e o que é que vamos 
fazer a partir daqui, de acordo com o trabalho de 
avaliação que eles têm de fazer, eu também faço o 
estágio decorrer nesse sentido.” E9 (pág. 115) 
 
- “(...) também tento fazer uma avaliação a meio que 
não tem nada a ver com a escola, geralmente com a 
escola também temos a meio do estágio, uma reunião 
com o professor, sobre como é que está o estágio, 
como é que não está, também para saber o feedback 
dele, para ver se estamos a seguir a linha de 
orientação da escola, que a escola pretende (...) ” E9 
(pág. 115) 
 
- “(...) mas também costumo fazer só com a presença 
do aluno uma avaliação, também para eles fazerem 
um bocadinho de auto-avaliação daquilo que estão a 
fazer, se as coisas estão a correr bem, se estão a 
correr mal, é mais ou menos assim, às vezes não se 
faz tantas vezes quanto queremos, mas vamos 
fazendo sempre que possível.” E9 (pág. 115/116) 
 
- “(...) depois a meio do estágio fazer uma reunião 
só os dois aluno e orientador de auto-avaliação,  
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* Avaliar o 
aluno de uma 
forma contínua 
(cont.) 

 

para perceber se as coisas estão a correr muito bem 
ou não.” E9 (pág. 125) 
 
- “Quando temos um aluno, vamos avaliando, 
vamos vendo, sempre que possível (...) ” E10 (pág. 
133) 
 
- “(...) vamos avaliando (...)” E10 (pág. 133) 

- “(...) saber avaliar desde o início até ao final do 
estágio, desde o primeiro contacto (...)” E11 (pág. 
143) 

Papéis 
inerentes à 
função de 
orientação/ 
Supervisão 
 (cont.) 

 

 

Avalia o processo 
de Ensino-
aprendizagem 
(cont.) 

* Avaliação 
formativa dos 
alunos 
 

- “ (...), para depois reflectirmos os dois, no fundo é 
uma avaliação... (pausa) eles auto-avaliam-se ao 
longo do processo e eu vou fazendo avaliações 
pontuais, qualitativas (...) ” E1 (pág. 19) 
 
- “Depois normalmente há sempre um período, uma 
avaliação intermédia, não é uma avaliação, é fazer 
um ponto de situação (…)” E2 (pág. 31/32) 
 
- “(…) a avaliação é de acordo com objectivos e 
depois temos uma grelha que vem da própria 
escola, uma grelha de avaliação que nos diz qual é 
mais ou menos o valor qualitativo do aluno.” E2 
(pág. 35) 
 
- “Podemos dar uma opinião sobre a avaliação 
quantitativa, mas isso fica ao cargo do professor 
responsável pelo aluno, nós damos uma opinião, 
dentro do qualitativo, qual a nota que achamos 
melhor.” E2 (pág. 35) 
- “(…) tracei mais ou menos uma grelha que fosse  
mais fácil para eu avaliar o aluno, de maneira a que 
quando eu fizesse as reuniões intercalares com o 
aluno também tivesse os itens mais ou menos 
delineados em relação ao que tinha acontecido 
durante o estágio, aos passos que o aluno tinha 
cumprido (…)” E4 (pág. 55) 
 
- “(…) de maneira a que eu pudesse argumentar 
com o aluno o que é que ele precisava de melhorar, 
o que é que ele realmente tinha tido muito cuidado, o 
que é que ele deveria continuar…” E4 (pág. 55)  
 
- “Para mim eu completava essa grelha e tentava 
que isso fosse o mais próximo da realidade, de forma 
a que quando o aluno pedisse algum feed-back, ou 
quando houvesse reuniões intercalares, eu não 
tivesse dificuldade em transpor para aquela altura o 
que se tinha passado nos dias em que o aluno teve 
presente em estágio.” E4 (pág. 55) 
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Papéis 
inerentes à 
função de 
orientação/ 
Supervisão 
 (cont.) 

 

 

Avalia o processo 
de Ensino-
aprendizagem 
(cont.) 

* Avaliação 
formativa dos 
alunos 
(cont.) 

- “Sem fazermos essa avaliação, nós não 
conseguimos saber se ele atingiu algum objectivo 
daquilo que se pretende, se está longe ou não, o que 
podemos fazer (…)” E5 (pág.71) 
 
- “(…) e ser um bom avaliador da situação também 
é importante (…)” E5 (pág.72) 
 
- “(…) E é assim esses seis indicadores, que é a 
integração e a adaptação, os conhecimentos 
teórico-práticos, mais? Gestão e pontualidade, 
pronto e há outros que agora não me estou a 
lembrar, mas são muitos bons, e cada um tem 
muitas alíneas, muitos critérios de avaliação… é 
um bom manual, sem dúvida, porque os alunos nem 
sempre trazem esses manuais da escola, de 
orientação, são um bocadinho lançados aqui...” E6 
(pág. 88) 
 
 
- “Por exemplo a avaliação é sempre um momento 
subjectivo, por mais que se queira dizer que é 
objectivo, o aluno fez isto, isto e isto, e tem de ser 
avaliado assim, mas há parâmetros que as escolas 
metem nas grelhas de avaliação que são muito 
subjectivos, se calhar o problema é das escolas.” E7 
(pág. 97) 
 
-“(...) acho que era muito importante...essa 
avaliação, e acho que para ela também, acho que a 
tranquilizava e pronto e falávamos sobre o que tinha 
acontecido, o melhor e o pior, e acho que isso 
ajudou muito porque ela soube aproveitar aquilo 
que tinha de desenvolver, eles aproveitam e têm de 
aproveitar aquilo que têm de desenvolver para 
depois melhorarmos.” E8 (pág. 103) 
 
- “Enquanto se está só a orientar uma aluna também 
é mais fácil conhecê-la, é mais fácil perceber as 
expressões não verbais e tudo aquilo que ela vai 
verbalizando e acho que é mais fácil avaliar 
imediatamente.” E8 (pág. 104) 
 
- “Geralmente as nossas avaliações são 
qualitativas, e depois a escola transforma isso em 
quantitativo.” E9 (pág. 123) 
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* Avaliação 
sumativa dos 
alunos 

 - “(…) e no final aí juntamente com os professores 
das escolas, faremos uma avaliação sumativa.” E1 
(pág. 19) 
 
- “(…) eu acho que a nota tem de ser de acordo com 
os objectivos que foram estabelecidos e se foram 
atingidos ou não, eu acho que o importante é 
trabalharmos por objectivos não é?” E8 (pág. 110) 
 
- “(…) o nosso objectivo aqui não é dar avaliações 
negativas a ninguém, nestes anos raramente 
aconteceu, geralmente os alunos esforçam-se para 
isso (…)” E9 (pág. 121) 
 
- “No fim, depois se o aluno tem uma pontuação 
mais baixa, nós também nos sentimos…se calhar não 
consegui, por algum motivo.” E9 (pág. 122) 
 
- “No quarto ano, costumamos ter umas grelhas de 
avaliação, a nível qualitativo e depois no fim 
pedem-nos mais ou menos a nível quantitativo para 
darmos um valor (…)” E9 (pág. 123) 

Papéis 
inerentes à 
função de 
orientação/ 
Supervisão 
 (cont.) 
 

Avalia o processo 
de Ensino-
aprendizagem 
(cont.) 
 

* Adequar a 
avaliação aos 
diferentes 
níveis de 
integração dos 
alunos 

- “(…) no início a supervisão é realmente muito 
apertada (…)” E2 (pág. 39) 
 
- “(…) e há outras em que a supervisão é mais 
apertada.” E2 (pág. 39) 
 
- “Também já tive alunos em que a orientação foi 
mais “liberal”, ou seja, deixá-los mais à vontade, 
tive outros em que já não foi assim tão liberal, foi 
«tens de me trazer um relatório, vamos ver o que se 
passa, vamos lá agarrar nos objectivos…»” E9 (pág. 
120) 
 
- “(…) mas hoje é um bocadinho também perceber 
como é que é o aluno, porque também depende um 
bocado da personalidade de cada aluno, porque às 
vezes há pessoas que têm mais facilidade em 
integrar-se (…)” E9 (pág. 120) 
 
- “Eu prefiro ter uma atitude de estar mais 
distanciada, ao início também dá para avaliar o 
aluno que nós temos, qual a autonomia que lhe 
podemos dar (…)” E10 (pág. 130) 
 
- “De acordo com o desenvolvimento dessas 
actividades, e para que todo o tipo de actividades 
possa ser desenvolvida, para depois as mesmas 
serem avaliadas durante o estágio.” E10 (pág. 132) 
 
- “Numa primeira fase eu estou mais em cima da  
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* Adequar a 
avaliação aos 
diferentes 
níveis de 
integração dos 
alunos 
(cont.) 

situação, para ver se ele se está a adaptar bem ao 
serviço, às patologias, aos doentes…” E11 (pág. 141) 
 
- “Numa outra fase eu dou mais liberdade, estou a 
supervisionar de longe.” E11 (pág. 141/142) 

- “(…) e depois no final eles ficam quase com todos os 
doentes, mas eu estou ali ao lado, se é para preparar 
uma medicação, e há dez medicamentos para o mesmo 
doente, temos a folha ali, um dita e outro prepara, tem 
de ser trabalho em equipa.” E11 (pág. 143) 

Papéis 
inerentes à 
função de 
orientação/ 
Supervisão 
 (cont.) 

 

Avalia o 
processo de 
Ensino-
aprendizagem 
(cont.) 
 

* Dar feedback 
ao aluno 

- “Temos de lhes dar algum feedback ao fim de cada 
dia de estágio, porque para o aluno isso torna-se muito 
importante, ajuda-o a reformular eventuais 
comportamentos, atitudes.” E1 (pág. 21) 
 
- “(…) despertar o aluno para isso «olhe acho que o 
seu desempenho foi mesmo muito bom, gostei de o ver, 
gostei daquela atitude, daquela prestação, daquela 
atitude…». Isso também é bom, o reforço positivo.” E2 
(pág. 32) 
 
- “(…) tem a ver um bocado com o feedback que o 
aluno me vai dando ao longo de todo o estágio, eu 
gosto que haja isso, feedback durante todo o estágio 
(…)” E2 (pág. 37) 
 
- “(…) pensei «se calhar ele tem razão, vou repensar 
um bocadinho nessa atitude», e até lhe disse «mas se 
tiver dúvidas nessa prática, prefiro que me pergunte 
antes, então que é para quando estivermos em frente 
ao doente não me confrontar com essas situações», 
mas lembro-me que esse aluno que me disse isso…” E2 
(pág. 37) 
 
-“(…) não se pode dizer ao aluno, «eu acho que 
precisas de melhorar aqui, porque fizeste isto ou 
aquilo. Mas quando? Em que altura?»” E4 (pág. 56) 
 
- “(…) uma avaliação precisa do feedback, se o perfil 
que nós estamos a transmitir, além de compreendido, é 
também, vamos lá, traduzido de  
forma eficaz, porque os frutos que vamos ter daí, 
também se esperam como eficazes, que as 
expectativas também sejam eficazes entre noventa a 
cem por cento.” E4 (pag.61) 
 
- “Para eles é muito importante o feedback (…)” E4 
(pág. 54) 
 
- “(…) Eu acho que é muito importante o enfermeiro  
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CATEGORIAS SUB-
CATEGORIAS 

INDICADORES UNIDADES DE REGISTO 

Papéis 
inerentes à 
função de 
orientação/ 
Supervisão 
 (cont.) 

 

Avalia o 
processo de 
Ensino-
aprendizagem 
(cont.) 

 

* Dar feedback 
ao aluno 
(cont.) 

no dia a dia falar com o aluno, para ele ter a noção de 
onde está e aquilo que estão à espera dele e que acham 
que ele se calhar consegue mais alguma coisa, 
melhorando este aspecto, aquele aspecto, fazendo uma 
retrospectiva do dia (…)” E5 (pág.68) 
 
- “(…) eu acho que o reforço positivo é fundamental 
(…)” E5 (pág. 75) 

- “(…) enquanto profissional, estando só com uma 
aluna, acho que sim, conseguia ter rapidamente o 
feedback sobre se as actividades estavam a ser 
correctas ou não (…)” E8 (pág. 103) 

 
 
 
 
 
 

TEMA C 

COMPETÊNCIAS DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DA ORIENTAÇÃO/SUPERVISÃO 

DE ALUNOS DE ENFERMAGEM 

 

CATEGORIAS SUB-CATEGORIAS INDICADORES UNIDADES DE REGISTO 

Competências 
mobilizadas 
no âmbito da 
supervisão/ 

orientação 

 

Competências 
pessoais 

 

* Ser calmo 

 

- “Ora eu acho que quem orienta deve ser uma 
pessoa muito calma (...)” E1 (pág. 21) 
 
- “Eu acho que um orientador tem de ser 
principalmente uma pessoa calma (...)” E3 (pág. 45) 
 
- “É preciso ser uma pessoa calma, não transmitir 
ansiedade ao aluno (...)” E3 (pág. 45) 
 
- “(...) se nós não lhe transmitirmos calma, 
tranquilidade, não lhe vamos transmitindo os 
conhecimentos esquematicamente (...)” E3 (pág. 45) 
 
- “(...) Portanto a calma (...)” E3 (pág. 45) 
 
- “(...) penso que terá influenciado realmente em 
relação ao facto de ser calma (...)” E4 (pág. 57) 
 
- “(...)  a calma também é importante (...)” E5 
(pág.72) 
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CATEGORIAS SUB-CATEGORIAS INDICADORES UNIDADES DE REGISTO 

* Ser calmo 
(cont.) 

 

- “(...) tento ser uma pessoa calma, que 
normalmente já o sou (...)” E6 (pág. 81) 
 
- “A calma (...)” E6 (pág. 86) 
” 
-“(...) eu acho que é ter um perfil calmo, tranquilo 
(...)” E6 (pág. 85) 
 
- “(...) depois acho que têm de ser pessoas calmas 
(...)” E8 (pág. 105)  
 
- “(...) que seja uma pessoa que consiga transmitir 
calma (...)” E10 (pág. 132) 
 

Competências 
mobilizadas 
no âmbito da 
supervisão/ 

orientação 
(cont.) 

Competências 
pessoais (cont.) 

 

* Saber estar - “(...) porque se nós tivermos esta postura perante 
os alunos eles sentem que não estão a ser fardos 
para nós, com alguns já me verbalizaram que se 
sentiram noutros estágios.” E1 (pág. 21) 
 
- “Eu penso que qualquer pessoa que está a orientar 
deve ter uma boa atitude em relação a tudo.” E1 
(pág. 22) 
 
- “(…) (deve) saber ser essa enfermagem.” E1 (pág. 
22) 
 
- “No caso do bom orientador acho que este assume 
um compromisso com seriedade, com interesse, com 
sabedoria e dedicação (...)” E1 (pág. 22) 
 
- “(...) tem de ser uma coisa autêntica, uma coisa 
verdadeira e a nossa postura tem de ser a mesma 
com ou sem alunos.” E1 (pág. 26) 
 
- “Eu acho que este processo de orientação está 
cada vez mais a solidificar-se, a ganhar uma 
estrutura mais sólida, acho que os enfermeiros estão 
a viver o processo com mais dedicação (...)” E1 
(pág. 26) 
 
- “ Outra coisa que eu penso que é muito importante 
nos orientadores é a passagem de conduta e de 
comportamentos das pessoas perante as situações 
(...)” E5 (pág.72) 
 
- “E a conduta, a postura como nós nos 
apresentamos perante as situações, o fardamento... 
as pessoas podem pensar que não é importante, mas 
a imagem, a primeira imagem é importante.” E5 
(pág.69) 
 
- “(...) nós somos o espelho do nosso hospital, por 
isso o fardamento, a forma como nós falamos com  
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CATEGORIAS SUB-CATEGORIAS INDICADORES UNIDADES DE REGISTO 

* Saber estar 
(cont.) 
 

as pessoas, temos de ter presente que nós estamos a 
lidar com o público, e lidar com o público já não é 
muito fácil (...)” E5 (pág.69) 
 
- “(...) e depois a postura tanto com as pessoas 
como interdisciplinarmente entre todas as equipas, é 
um espaço em que nós temos de demonstrar aquilo 
que sabemos (...)” E5 (pág.70) 
 
- “(...) é importante passarmos isso para os alunos, 
a imagem que nós passamos, aquilo que nós 
conseguimos e aquilo que nós sabemos (...)” E5 
(pág. 70) 
 
- “(...) é como me diziam na minha escola, não é só 
o saber ser, há que saber estar. Eu acho que é 
importantíssimo.” E6 (pág. 83) 
 
- “(...) que saiba estar com o doente, que saiba 
conversar, e isso transmite-se aos alunos, e eles vão 
entrando nessa rotina, vão-se apercebendo...” E6 
(pág. 84) 
 
-“(...) Acho que para termos uma relação dessas 
com o aluno, temos de ter obrigatoriamente com o 
doente.” E6 (pág. 84) 
 
- “(...) em qualquer actividade o orientador tem de 
ter uma determinada postura, eu acho que é 
fundamental, pelo menos esforçar-se para parecer a 
mais correcta (...)” E8 (pág. 109) 
 
- “(...) acho que é uma pessoa que deverá saber 
estar (...)” E8 (pág. 105)  
 
- “ (...) acho que é sempre importante o saber-fazer, 
o saber-ser, o saber-estar, que é muito importante 
(...)” E10 (pág. 132) 
 

Competências 
mobilizadas 
no âmbito da 
supervisão/ 

orientação 
(cont.) 

Competências 
pessoais (cont.) 
 

* Ter 
estabilidade 
emocional 

- “(...) terá de estar sem dúvida uma razoável 
capacidade de gestão de emoções (...) e das suas 
próprias atitudes.” E1 (pág. 22) 
 
- “O orientador deverá ser uma pessoa muito 
estável emocionalmente, (...)e não deixar que 
algumas frustrações laborais passem para o aluno, 
porque ele não tem culpa de as coisas não estarem a 
correr bem.” E1 (pág. 22) 
 
- “Sei de alguns casos em que os orientadores se 
descontrolam e gritam imenso com os alunos, 
portanto isso revela uma grande imaturidade por  
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CATEGORIAS SUB-CATEGORIAS INDICADORES UNIDADES DE REGISTO 

Competências 
pessoais (cont.) 
 

* Ter 
estabilidade 
emocional 
(cont.) 

parte deles.” E1 (pág. 22) 
 
- “(...) é preciso que o enfermeiro saiba também 
moderar algumas atitudes porque o ideal de um 
enfermeiro orientador é que seja minimamente 
equilibrado, para não provocar alguns problemas 
ao aluno, quer a nível técnico, quer a nível 
emocional.” E4 (pág. 63) 
 
- “(...) acho que tem de ter muito bom senso (...)” 
E5 (pág. 72) 
 
- “(...) com alguma estabilidade de humor (...)” E8 
(pág. 105) 

 * Ser firme - “Eu penso que para os alunos também é 
importante que a pessoa que os está a orientar seja 
firme, entre aspas, para o poder orientar de forma 
concisa (...)” E4 (pág. 56) 
 
- “(...) considero-me uma pessoa segura na 
prestação de cuidados (...)” E4 (pág. 57) 

Competências 
mobilizadas 
no âmbito da 
supervisão/ 

orientação 
(cont.) 

  
* Ser frontal 

- “(...) tentei sempre de forma educada, porque nós 
não temos de ser mal-educados para dizermos as 
coisas menos boas e dissemos frontalmente à pessoa 
aquilo que nós achávamos dela.” E5 (pág.79) 
 
- “Eu acho que essas coisas devem ser ditas no 
momento mais adequado, eu não gosto de dizer logo 
à frente do doente, mas logo que possível, acho que 
deve ser no momento mais adequado (...)” E7 (pág. 
93) 
 
- “Mas no momento certo e adequado, chamar a 
atenção, não deixar passar isso.” E7 (pág. 93) 
 
- “Às vezes se corre alguma coisa mal, eu falo logo 
quando acontece logo na altura, acho que é 
preferível que no final, porque ele assim nota logo, 
porque às vezes por exemplo, puncionou um doente 
de uma forma incorrecta, ou podia ter feito de uma 
forma melhor, aí eu tenho logo que dizer, porque a 
seguir ele pode ir puncionar outro e cometer o 
mesmo erro.” E11 (pág. 142) 
 
- “Acho que nós aprendemos melhor, e fica-nos mais 
na cabeça, se nós formos avisados na altura, do que 
passado muito tempo.” E11 (pág. 142) 
 
- “Às vezes, se passa muito tempo, eu já não sei 
muito bem, onde é que ele errou, ou o que é que ele 
fez bem, porque eu acho que se eles fazem bem uma 
coisa onde anteriormente tinham dificuldade, digo 
«muito bem...»” E11 (pág. 142) 
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CATEGORIAS SUB-CATEGORIAS INDICADORES UNIDADES DE REGISTO 

Competências 
pessoais (cont.) 
 

* Ser frontal 
(cont.) 

- “Depois a única coisa que eu normalmente falo no 
final do dia é reforçar alguma coisa que eu ache 
importante que tenha nesse dia, mas normalmente eu 
aviso-os logo na altura, quando eu acho.” E11 (pág. 
143) 
 
- “Se eu avisar no final é porque eu não tive tempo 
durante o turno, ou não houve oportunidade. No final, 
a única coisa que eu digo é depois de eles passarem as 
ocorrências, digo «olha fizeste bem, fala mais daquela 
forma, não te esqueças que da próxima tens de falar 
daquilo, fala mais alto...»” E11 (pág. 143) 

  
* Ser tolerante 

- “Acho que têm de ser pessoas de alguma forma 
tolerantes, com um espírito aberto (...)” E8 (pág. 105) 
 

  
* Ser 
Autêntico 

- “(...) Exactamente, se formos autênticos, as coisas 
correm.” E6 (pág. 85) 
 
- “Acho que tem de ser uma pessoa verdadeira, uma 
pessoa autêntica, sincera (...) ” E8 (pág. 105) 
 
- “(...) mais... A autenticidade é fundamental (...)” E8 
(pág. 105) 
 
- “Eu acho que tem de ser uma pessoa autêntica (...)” 
E8 (pág. 105) 

 * Valorizar o 
saber estar na 
profissão 

- “Eu preocupo-me basicamente com a perspectiva que 
eles vão ter das coisas, com as prioridades que eles 
vão definir durante o estágio deles, não tanto com a 
destreza manual (...)” E9 (pág. 122) 
 
- “(...) mas se calhar com a maneira deles serem e de 
estarem perante a profissão, se já têm algumas coisas 
definidas, com as prioridades que definem e também 
com... Não é a personalidade, mas com o espírito que 
vão desenvolver na profissão (...)” E9 (pág. 122) 

Competências 
mobilizadas 
no âmbito da 
supervisão/ 

orientação 
(cont.) 

 * Ser imparcial 
 

- “(...) uma pessoa neutra, não pode ser uma pessoa 
que há partida faça juízos de valor (...)” E8 (pág. 105) 
 
- “(...) e acho que às vezes essa parte do fazer juízos de 
valor condiciona um bocadinho os estágios (...)” E8 
(pág. 105) 
 
- “(...) porque às vezes pode haver umas reacções que 
são menos positivas, ou que podem sugerir alguma 
coisa menos boa e a partir daí partir-se logo de 
preconceitos e de juízos de valor que vão 
condicionando o estágio, isto quer seja a postura do 
orientador, quer seja a postura do profissional.” E8 
(pág. 106) 
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CATEGORIAS SUB-CATEGORIAS INDICADORES UNIDADES DE REGISTO 

* Ser paciente 
- “(...) depois pela personalidade que cada um tem, 
a pessoa tem de ter um bocadinho de paciência (...)” 
E9 (pág. 119) 
 

Competências 
mobilizadas 
no âmbito da 
supervisão/ 

orientação 
(cont.) 

 

Competências 
Relacionais 
 
 * Respeitar o 

aluno 
- “Nós temos de estabelecer uma relação de respeito 
mútuo (...) com o nosso aluno.” E1 (pág. 17) 

 
- “(...) e o respeito que desde logo demonstrei ter.” 
E1 (pág.21) 

  * Ter um bom 
relacionamento 
com a equipa 
multidisciplinar 

- “(...) (a chefe tem em atenção) que não sejam 
pessoas conflituosas, que se relacionem bem com a 
equipa multidisciplinar, entre outros factores....” E1 
(pág. 23) 
 
- “E depois o perfil psicológico, ou de 
personalidade que também tem um bocadinho de 
influência, eu sou a pessoa que não tenho grandes 
problemas a lidar com qualquer tipo de pessoa, 
percebe?” E2 (pág. 29) 
 
- “(...) Se calhar pela forma com que eu me 
relaciono com as pessoas (...)” E3 (pág.51) 
 
- “Teria a ver talvez mais com a comunicação em 
relação à equipa (...)” E4 (pág. 56) 
 
- “ (...) o bom trato com as pessoas é outro (...)” E5 
(pág.72) 
 
- “(...) tem de estabelecer uma boa relação 
essencialmente entre colegas (...)” E6 (pág. 84) 
 
- “ (...) tem de haver uma boa relação com toda a 
equipa (...) ” E8 (pág. 105) 

  * Estabelecer 
uma relação 
empática 

- “Normalmente consigo estabelecer relações 
empáticas com facilidade.” E2 (pág. 29) 
 
- “É muito importante uma relação empática com o 
doente e com o familiar.” E2 (pág. 32) 
 
- “Eu enfatizo isso um bocadinho com os alunos, é a 
relação empática com o doente, acho que é muito 
importante uma boa relação de ajuda com o doente, 
mas também com o familiar (...)” E2 (pág. 32) 
 
- “(...) e eu dou um bocadinho de importância a 
isso (relação empática), eu não gosto de um aluno 
que seja muito bom na prática e muito bom 
teoricamente, mas que chegue ao pé do doente, e 
nem lhe explica o que vai fazer (...)” E2 (pág. 32) 
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CATEGORIAS SUB-CATEGORIAS INDICADORES UNIDADES DE REGISTO 

Competências 
mobilizadas 
no âmbito da 
supervisão/ 
orientação 
(cont.) 
 

Competências 
Relacionais 
(cont.) 
 
 

* Estabelecer 
uma relação 
empática 
(cont.) 

- “(...) estabelecer uma boa relação de empatia 
com o próprio aluno (...)” E2 (pág. 33) 
 
- “Logo à partida requer uma relação de empatia 
contigo, entre aluno e orientador (...)” E3 (pág. 45) 
 
- “(...) criar uma relação de empatia (...)” E3 (pág. 
45) 
 
- “(...) o correr bem tem a ver com a relação de 
empatia que se cria (...)” E3 (pág. 46) 
 
- “ (...) e acho que crio uma relação de empatia com 
toda a gente (...)” E3 (pág.47) 
 
- “(...) mas que ao mesmo tempo se saiba por no 
papel do aluno, e saiba realmente acarinhá-los 
nesta fase, eles precisam mesmo disso...” E4 (pág. 
62/63) 
 
- “(...) Muito o relacional, e acho que se tiver uma 
boa relação com o aluno, as perguntas vão 
surgindo, o aluno tem mais à vontade para colocar 
as questões que tem dúvidas, aquelas questões 
básicas que estava a dizer há pouco”. E6 (pág. 83) 
 
- “(...) essencialmente eu acho que é a nível de 
relação, eu acho que é fundamental, muito, muito 
importante mesmo, se falta a parte relacional, não 
vamos conseguir transmitir aos outros e vai ser 
muito mau.” E6 (pág. 83) 
 
- “(...) Quanto às características, é exactamente 
essa relação entre o enfermeiro e o aluno, a relação 
de inter-ajuda, o contacto com os outros (...)” E6 
(pág. 85) 
 
- “(...) lá está é uma excelente profissional, mas não 
tem aquela relação, não se abre tanto com as 
pessoas, não tem tanto à vontade, e eu penso que 
isso será um dos factores, não conseguiu perceber 
qual era o problema dele e acabou por chumbá-lo.” 
E6 (pág. 85) 
 
- “(...) Por acaso até tenho um excelente 
relacionamento com todos os meus alunos, lá fora 
na minha vida normal, não só com os três colegas 
que ficaram, como com outro colega que não quis, 
temos muito bom relacionamento.” E6 (pág. 86) 
 
- “(...) o importante é o papel que desempenham e a  
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CATEGORIAS SUB-CATEGORIAS INDICADORES UNIDADES DE REGISTO 

Competências 
mobilizadas 
no âmbito da 
supervisão/ 
orientação 
(cont.) 
 

Competências 
Relacionais 
(cont.) 
 
 

* Estabelecer 
uma relação 
empática 
(cont.) 
 

relação que cada um tem com os seus alunos.” E7 
(pág. 94) 
 
- “Acho que a ponte de ligação entre o orientador e 
o aluno é muito importante que se estabeleça 
correctamente.” E7 (pág. 96) 
 
- “(...) foi o estabelecer de uma relação empática 
(...)” E8 (pág. 103) 
 
- “(...) e acho que consegui uma abertura para que 
ela me dissesse logo imediatamente (...)” E8 (pág. 
103) 
 
- “(…)  preocupo-me mais em ter uma boa relação 
com o aluno, do que ser meramente técnico.” E6 
(pág. 83) 
 
 
- “(...) acho que tem de ter essas facilidades de 
relação (...)” E8 (pág. 105) 
 
- “(...) e deverá ter uma grande capacidade de 
empatia...” E8 (pág. 105) 
 
- “Tem de ser uma pessoa que saiba estabelecer 
uma relação de confiança, de empatia (...)” E8 (pág. 
109) 
 
- “Eu acho também que é muito importante a 
relação, a relação é muito importante, o mesmo já 
não acho da técnica.” E10 (pág. 137) 
 
- “(...) que seja uma pessoa que consiga estabelecer 
uma boa relação com a pessoa que realmente está 
consigo (...)” E10 (pág. 132) 
 
- “(...) quando se estabelece uma empatia entre a 
pessoa que está a integrar e o aluno (...)” E10 (pág. 
132) 
 - “(…) não é tanto os conhecimentos técnico-
científicos que o profissional precisa, mas a relação 
que deve estabelecer com esse aluno”E10 (pág. 133) 
 
- “(...) acho que é importante colocarmo-nos do 
outro lado e pensar no porquê daquela atitude, 
porque é que ele age daquela forma, “será que a 
atitude até está correcta, e eu estou a vê-la de uma 
forma negativa?” E10 (pág. 134/135) 
 
- “Eu acho que é fundamental a relação que temos 
com o aluno, eles estão mais à vontade para fazer as 
tais perguntas (...)” E11 (pág. 141) 
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CATEGORIAS SUB-CATEGORIAS INDICADORES UNIDADES DE REGISTO 

Competências 
mobilizadas 
no âmbito da 
supervisão/ 
orientação 
(cont.) 
 

Competências 
Relacionais 
(cont.) 

 
 
 

* Deixar o 
aluno à vontade 

- “(...) há alturas em que os deixo mais à vontade 
(...)” E2 (pág. 39) 
 
- “(...) mas no início eu também sou capaz de os 
deixar um pouco mais à vontade (...)” E2 (pág. 39) 
 
- “Não sei porque eu acho que se eles sentirem 
também muito controlados, são capazes de ficarem 
um pouco retraídos, inibidos, e isso também não é 
muito bom, eu não gosto que isso aconteça (...)” E2 
(pág. 39) 
 
- “(...) isso dá-lhe uma abertura a tudo o que é novo, 
para ele poder expor as suas dúvidas, e a adquiri o 
máximo que pode adquirir de conhecimentos, de 
experiência prática aqui, que é o que se pretende.” 
E3 (pág. 51) 
 
- “Fiquei um bocadinho ansioso nos primeiros dias, 
aquela habituação, mas tinha um grande à vontade, 
o aluno demonstrou ser muito responsável, isso 
também é muito importante.” E7 (pág. 95) 
 
- “Primeiro porque o pomos mais à vontade, ele 
sente-se mais integrado e os doentes se sentem muito 
mais confiantes (...)” E7 (pág. 97/98) 
 
- “(...) uma certa flexibilidade, uma certa abertura 
para qualquer dúvida que possa surgir para depois 
o aluno por em prática alguns conhecimentos que 
aqui aprende.” E10 (pág. 132) 
 
- “(...) eu coloco-os logo à vontade e digo que «não 
sabem, perguntem...»” E11 (pág. 141) 
 
- “(...) porque realmente no serviço de observação é 
que temos mais as coisas, portanto, deixo-os à 
vontade para planearem e depois alterarem.” E11 
(pág. 142) 
 
- “ (...) depois deixá-los à vontade, saberem que nós 
estamos lá (...)” E11 (pág. 144) 
 
- “Acho que é fundamental deixar os alunos à 
vontade (...)” E11 (pág. 146) 

  * Dar 
autonomia ao 
aluno 

- “(...) e no executar dele dou-lhe mais autonomia 
(...) E3 (pág. 46) 
- “(...) porque se cria uma segurança maior se cria 
também um à vontade para fazer perguntas com 
mais pertinência, e aí o estágio é muito mais rico, no 
final do estágio para o aluno, torna-se um estágio 
muito mais rico, pelo desempenho que conseguiu e  



 
 

 
 

 
 

 

194 

CATEGORIAS SUB-CATEGORIAS INDICADORES UNIDADES DE REGISTO 

Competências 
mobilizadas 
no âmbito da 
supervisão/ 
orientação 
(cont.) 
 

Competências 
Relacionais 
(cont.) 

 
 
 

* Dar 
autonomia ao 
aluno (cont.) 

na capacidade de executar e na aquisição de 
conhecimentos que tem (…)” E3 (pág. 46) 
 
- “(...) e tento ao máximo afastar-me um pouco, 
para ver até que ponto é necessário ou não essa 
dependência, tento que o aluno seja o mais 
independente possível, acho que deve ser o mais 
autónomo possível, para ganhar auto-confiança, 
para conseguir fazer as suas actividades sem ter 
ninguém ali a apoiá-lo tanto, até porque ele em 
breve vai ser um profissional e portanto convém que 
ele se sinta o mais autónomo possível.” E10 (pág. 
130/131) 
 
- “(...) e então eu deixo-os à vontade para se 
quiserem, poderem mudar o plano, e o que 
aconteceu, foi que ele mudou, passou a estar mais 
tempo em serviço de observação, e depois no fim fez 
mais um turno na reanimação (...)” E11 (pág. 142) 

  * Ser amigo do 
aluno 

- “Nós temos de estabelecer uma relação de 
amizade (...) com o nosso aluno.” E1 (pág. 17) 
 
- “(...) esse grande apoio, essa disponibilidade, e 
acho que não é só uma relação de profissional a 
profissional, tem de haver alguma amizade por trás, 
companheirismo, não pode ser só o enfermeiro 
orientador e o enfermeiro aluno. Não pode haver 
essa barreira.” E6 (pág. 82) 

  * Ter 
disponibilidade 

- “É muito importante que o enfermeiro tenha tempo 
e disponibilidade para o aluno, o que na nossa 
realidade, no nosso contexto não existe.” E4 (pág. 
63) 
 
- “(...) o orientador deve ter algumas 
características, também temos de tentar que essa 
pessoa esteja disponível (...)” E5 (pág. 66) 
 
- “(...) mas de facto acho que o orientador deve ter 
algumas características como a disponibilidade 
(...)”  E5 (pág. 67) 
 
- “(...) tem a mesma abertura, a mesma 
disponibilidade, a mesma frontalidade para dizer as 
coisas...” E5 (pág. 66) 
 
- “Agora eu penso que uma das coisas que nós 
devemos ter é a disponibilidade (...)” E5 (pág.72) 
 
- “(...) penso que o enfermeiro teria a capacidade de 
dar a volta à situação, não o conseguiu se calhar 
pela melhor forma devido ao excesso de trabalho em 
que andava, estar com um mestrado em cima, 
quando se trabalha aqui nas quarenta e duas horas, 
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CATEGORIAS SUB-CATEGORIAS INDICADORES UNIDADES DE REGISTO 

Competências 
mobilizadas 
no âmbito da 
supervisão/ 
orientação 
(cont.) 
 

Competências 
Relacionais 
(cont.) 

 
 
 

* Ter 
disponibilidade 
(cont.) 

os turnos muito pesados (...)” E5 (pág.75) 
 
- “Já que estamos a falar nestas coisas eu penso que 
seria útil a criação de um perfil de competências 
para os enfermeiros orientadores aqui de Santa 
Maria, para não se correr o risco de o aluno não 
calhar com um orientador menos bom, menos 
disponível, em que as coisas corram menos bem.” 
E6 (pág. 89) 
 
- “Isso era importante, tanto para nós, como 
profissionais, como para os alunos, acho que era 
muito bom, eles saberem que iriam ter pessoas 
essencialmente vocacionadas para isso, cem por 
cento disponíveis, para não correrem o risco de lhes 
acontecer o que aconteceu comigo.” E6 (pág. 89) 
 
-“(...) e acho que as pessoas têm de estar 
conscientes antes de aceitarem se são orientadores 
ou não, acho que têm de estar conscientes, se estão 
disponíveis ou não (...)” E7 (pág. 101) 
 
- “(...) e por isso as pessoas têm de se sentir muito 
disponíveis (...)” E7 (pág. 101) 
 
- “Pronto eu acho que inicialmente têm de se sentir 
disponíveis e sentirem que estão mesmo capazes 
(...)” E7 (pág. 101) 
 
- “(...) eu acho que a disponibilidade é essencial 
(...)” E8 (pág.104) 
 
- “(...) porque as pessoas têm de estar disponíveis 
para aprender, disponíveis para ensinar, têm de 
estar disponíveis para estar cá mais tempo para 
além da sua hora de trabalho (...)” E8 (pág. 104) 
 
 - “ (...) eu acho que tem de haver disponibilidade 
(...)” E8 (pág. 104) 
 
- “(...) estar disponível para ensinar e estar com as 
outras pessoas (...)” E8 (pág. 105) 
 
- “(...) têm de estar disponíveis (...)” E8 (pág. 105) 
 
- “(...) para dedicar tempo ao aluno, para ficar com 
ele um bocadinho depois da passagem de turno e 
dizer «isto hoje não correu muito bem, e amanhã 
temos de dizer de outra maneira», pronto, e às vezes 
 nem todas as pessoas têm esse tempinho e essa 
disponibilidade (...)” E9 (pág. 119) 
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CATEGORIAS SUB-CATEGORIAS INDICADORES UNIDADES DE REGISTO 

Competências 
mobilizadas 
no âmbito da 
supervisão/ 
orientação 
(cont.) 
 

Competências 
Relacionais 
(cont.) 

 
 
 

* Ter 
disponibilidade 
(cont.) 

- “(...) se uma pessoa andar menos cansada durante 
os turnos, tem mais disponibilidade a nível 
psicológico, mais estabilidade também para poder 
dar um bocadinho de si (...)” E9 (pág. 124/125) 
 
- “Porque os alunos vêm com muitas dúvidas, 
muitas dificuldades e algumas dificuldades e exige 
muita da nossa atenção, realmente estar a integrar 
um aluno exige essa disponibilidade (...)” E10 (pág. 
130) 
 
- “(...) e é importante que o aluno sinta essa 
disponibilidade por parte do profissional no 
desenvolvimento dessas actividades durante o 
estágio.” E10 (pág. 132) 
 
- “Acho que a disponibilidade é muito importante do 
profissional, quando o profissional se mostra pouco 
disponível para o aluno, há sempre um desinteresse 
do aluno para com o que está a aprender (...)” E10 
(pág. 132) 
 
- “(...) se o profissional se mostra interessado, se 
mostra disponível, se é uma pessoa aberta, portanto 
vai ajudar com que o aluno se sinta mais à vontade 
(...)” E10 (pág. 132/133) 
 
- “(...) portanto um mau integrador, seria aquele 
que não demonstra disponibilidade (...)” E10 (pág. 
133) 
 
- “Eu sempre me mostrei disponível (...)” E140 
(pág. 1389 
 
- “(...) ter disponibilidade, acho que a 
disponibilidade é fundamental (...)” E11 (pág. 143) 
 
- “(...) ter tempo e a tal disponibilidade (...)” E11 
(pág. 144) 
 

  * Estabelecer 
uma relação de 
confiança com 
os alunos 

- “Nós temos de estabelecer uma relação de 
confiança (...) com o nosso aluno.” E1 (pág. 17) 
 
- “(...) com a relação de confiança que é muito 
importante, haver uma confiança de parte a parte 
(...)” E3 (pág. 46) 
 
- “(...) eu se tiver um aluno em quem eu não confio, 
eu vou andar sempre de pé atrás, se por outro lado 
eu tiver uma aluno em quem eu confio, ao executar 
por exemplo, estou muito mais à vontade para tudo 
(…)” E3 (pág. 46) 
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CATEGORIAS SUB-CATEGORIAS INDICADORES UNIDADES DE REGISTO 

Competências 
mobilizadas 
no âmbito da 
supervisão/ 
orientação 
(cont.) 
 

Competências 
Relacionais 
(cont.) 

 
 
 

* Estabelecer 
uma relação de 
confiança com 
os alunos 
(cont.) 

- “Como orientador eu tento transmitir essa 
confiança, o deixar a pessoa fazer e mostrar que ela 
tem capacidade para o fazer (...)” E5 (pág. 76) 
 
- “(...) quando eu faço esta pergunta transmito-lhe 
confiança, porque eu estou lá, ele sabe que se 
precisar de alguma coisa é só levantar os olhos que 
eu estou lá (...)” E5 (pág. 77) 

  * Ter uma boa 
relação com os 
doentes 

- “(...) Pois, eu sou enfermeiro com 
responsabilidades de orientação, não posso 
descurar a parte da relação com o doente, isso 
nunca se pode fazer (...)” E6 (pág. 89) 
 

  * Ter o doente 
como 
prioridade 
 

- “(...) O doente acima de tudo, e a pessoa tem de 
saber distinguir as duas coisas, os dois planos, 
saber fazer os dois mas saber distingui-los.” E6 
(pág. 89) 
 

 Competências 
comunicacionais 
 

* Saber 
comunicar 

- “Depois há a parte da comunicação que é 
fundamental, também. Uma pessoa pode saber 
muito, mas se não for uma boa comunicadora, a 
mensagem não passa...” E1 (pág. 22) 
 
-“(...) portanto é preciso que a comunicação seja de 
facto eficaz com os utentes e família e da mesma 
forma eficaz com o aluno (...)” E4 (pág. 57) 
 
- “Portanto é preciso que o enfermeiro consiga pelo 
menos ser completo a nível relacional com o aluno 
também, de forma a que haja um feedback, uma 
comunicação eficaz, também com o aluno que é uma 
comunicação diferente.” E4 (pág. 57) 
 
- “(...) uma fundamentação específica na 
comunicação, que é muito importante...temos de ter 
a certeza que aquilo que comunicamos é eficaz.” E4 
(pág. 61) 
 
- “Acho que deveria ser acima de tudo uma pessoa 
comunicativa, que acho que é muito importante, 
porque muitas vezes a orientadora entra calada e 
sai muda, é ser comunicativo (...)” E7 (pág. 94) 
 
- “(...) a comunicação, a boa relação, acho que são 
factores que podem levar ao bom aproveitamento ou 
mau aproveitamento por parte do orientador (...)” 
E7 (pág. 96) 
  
- “(...) pessoas com facilidade de comunicação (...)” 
E8 (pág. 105) 
 
-“(...) e de comunicação (...)” E8 (pág. 105) 
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CATEGORIAS SUB-CATEGORIAS INDICADORES UNIDADES DE REGISTO 

Competências 
mobilizadas 
no âmbito da 
supervisão/ 
orientação 
(cont.) 

Competências 
comunicacionais 

(cont.) 

* Saber 
comunicar 
(cont.) 

- “O mau orientador se calhar é aquele que não tem 
essa capacidade de diálogo, de comunicação e que vai 
deixando que algumas coisas fiquem menos 
esclarecidas (...)” E8 (pág. 106) 

  * Saber ouvir - “(...) saber também ouvir o aluno (...)” E3 (pág. 45) 
  * Gostar de 

conversar 
- “(...) Depois gosto muito de conversar (...)” E3 
(pág.47) 
 
- “(...) eu estou a conversar sobre o meu serviço, 
sobre aquilo que gosto de fazer, e acho que é a melhor 
maneira de se poder ensinar...” E3 (pág. 48) 

  * Ter 
capacidade de 
argumentação 

- “(...) ter capacidade de argumentação (...)” E2 (pág. 
33) 
 
- “(...) primeiro porque é que eu faço assim (...)” E3 
(pág. 42) 
 
- “(...) e temos de argumentar as coisas, «olha não 
sabes fazer...»” E5 (pág. 67) 
 
- “(...) uma pessoa que tenta sempre prestar cuidados 
com uma justificação, justificar sempre porque se 
faz.” E4 (pág. 57) 
 
- “Eu acho que no dia a dia que nós temos aqui uns 
com os outros, geralmente discutimos sempre uns com 
os outros, e eu acho que argumento sempre no sentido 
objectivo... Acho que argumento mais ou menos bem 
(...)” E7 (pág. 95) 

 Competências 
psicomotoras 

* Ser um bom 
exemplo 
profissional 

- “(...) ter ideias muito precisas sobre o ser 
enfermeiro, mas não basta ser-se bom enfermeiro 
para se ser bom orientador.” E1 (pág. 21) 
 
- “(...) e aí eu acho que é essencial o exemplo que eu 
lhe dou (...)” E3 (pág. 42) 
 
 -“(...) é importante para o aluno o meu exemplo (...)” 
E3 (pág. 42) 
 
- “(...) em termos de contributos para o aluno, o que 
eu penso é que o mais importante é que a nossa 
actividade seja o mais exemplar (...)” E4 (pág. 54) 
 
- “(...) de forma a que aquilo que transparecemos no 
nosso prestar de cuidados, seja o mais correcto, de  
forma a que seja vinculativo para o aluno, de uma 
maneira correcta.” E4 (pág. 54) 
 
- “(...) mas que aquele aluno ficasse com a percepção  
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CATEGORIAS SUB-CATEGORIAS INDICADORES UNIDADES DE REGISTO 

Competências 
psicomotoras 

* Ser um bom 
exemplo 
profissional 
(cont.) 

do que é realmente prestar cuidados de forma 
exemplar ligada à teoria e ao mesmo tempo dentro do 
contexto da nossa realidade.” E4 (pág. 54) 
 
- “(...) porque é assim eu não ando aqui só para 
responder ao aluno, ando aqui para estar bem comigo 
e para estar bem com os outros, é isto que eu tento 
fazer no meu dia a dia de trabalho.” E5 (pág.70) 
 
- “(...) depois as questões que eles nos fazem e a 
integração e a orientação que é precisa, também 
precisa de uma pessoa que esteja minimamente à 
vontade no serviço (...)” E9 (pág. 119) 

Competências 
mobilizadas 
no âmbito da 
supervisão/ 
orientação 
(cont.) 

 * Servir de 
modelo 

- “(...) a pessoa que está a orientar tem de ter a 
consciência de que está a servir de modelo para o 
aluno que tudo o que está a transmitir, para além de 
ser modelo, tem de ter consciência disso, o próprio 
orientador tem de ter consciência disso (...)” E3 (pág. 
43) 
 
- “(...) porque o aluno, independentemente dos 
critérios que já trás e que já adquiriu, os 
conhecimentos que já adquiriu e da personalidade que 
tem, vai ver no enfermeiro orientador um modelo a 
seguir (…)” E3 (pág. 43) 
 
- “Se ele tiver um bom orientador, será no futuro um 
excelente profissional...” E3 (pág. 43) 
 
- “(...) se não tiver um bom orientador, ele pode ter 
boas bases e isso, «mas no estágio o meu orientador 
fazia assim, se calhar eu também posso fazer...» se 
calhar não é muito correcto, mas alguns dizem isso.” 
E3 (pág.43) 
 
- “Eu pelo menos tentei que a imagem que eu 
transparecia ao aluno fosse essa mesma, a de um 
modelo exemplar dos cuidados ou mais próximo disso 
(...)” E4 (pág. 54) 
 
- “Vão com certeza, tal como as crianças, repetem 
aquilo que os pais fazem e tentam copiar... Reportam-
se a essa imagem... Eu penso que os alunos têm esse 
mesmo objectivo. Tentem adquirir as nossas 
competências, tentam repetir as nossas competências, 
tentam fazer tudo igual ao enfermeiro orientador se 
acham que o modelo é ideal (...)” E4 (pág. 62) 
 
- “(...) para ele ter isso como modelo, depois a partir 
daí tentar transmitir a informação também não é?” 
E8 (pág. 103) 
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CATEGORIAS SUB-CATEGORIAS INDICADORES UNIDADES DE REGISTO 

Competências 
mobilizadas 
no âmbito da 
supervisão/ 
orientação 

(cont.) 

Competências 
psicomotoras 

* Servir de 
modelo (cont.) 

- “(...) Eu acho que é no fundo ser um modelo da 
nossa profissão que aquela pessoa pode adaptar ou 
não, mas que no fundo vai tirar algumas coisas, quase 
de certeza que vai adaptar na sua conduta, depois 
como profissional.” E8 (pág. 107) 
 
- “(...) mas eu acho que nós temos mesmo de ser 
aquele modelo e fazer as coisas como aprendemos e 
como achamos que é melhor, eu acho que é 
importante é as pessoas fazerem o que acharem que é 
melhor não é?” E8 (pág. 107) 

  * Ser um 
profissional 
experiente/ter 
domínio das 
práticas 

- “(...) normalmente a chefe tem em atenção o tempo 
na carreira, portanto... os anos de experiência 
profissional, a experiência enquanto integradores de 
colegas recém-formados.” E1 (pág. 23) 
 
- “(...) ser muito bom na prática, porque também é 
importante (...)” E1 (pág. 33) 
 
- “(...) apesar de eu não dar muita importância ao 
facto de os alunos saberem executar a técnica 
correctamente, mas eu tenho de a saber correctamente 
para a estar a explicar.” E2 (pág. 33) 
 
- “(...) depois com alguma experiência (...)” E3 (pág. 
45) 
 
- “(...) talvez com o nível da prestação de cuidados, 
com a organização também na prestação de cuidados, 
eu penso que a primeira selecção terá sido por aí.” E4 
(pág. 56/57) 
  
- “Eu acho que um dos factores mais importantes para 
a selecção dos orientadores é a antiguidade, no fundo 
o mais importante (...)” E7 (pág. 94) 
 
- “(...) em segundo lugar não é as pessoas mais 
velhas, mas se calhar as que têm mais experiência, 
porque aqui não tem muita lógica estarem a orientar 
se só trabalham há um ano, não tem muita lógica 
estar a colocar uma pessoa dessas a orientar um 
aluno (...)” E9 (pág. 119) 
 
- “A nível profissional que tenha uma boa execução 
(...)” E10 (pág. 132) 
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CATEGORIAS SUB-CATEGORIAS INDICADORES UNIDADES DE REGISTO 

Competências 
mobilizadas 
no âmbito da 
supervisão/ 
orientação 

(cont.) 

Competências 
psicomotoras 

* Ser um 
profissional 
experiente/ter 
domínio das 
práticas 
(cont.) 

- “(...) o profissional do local é muito importante, 
porque por muita prática que se tenha, quem dá aulas, 
não tem aquele “filing” que nós temos no dia a dia 
(...)” E3 (pág. 43) 
 
- “(...) em relação à parte prática, acho que as 
pessoas que trabalham aqui todos os dias têm mais à 
vontade com tudo o que os rodeia, com o material que 
os rodeia, com as pessoas (...)” E7 (pág. 98) 
 
- “Eu acho que a prática e o ser profissional é muito 
importante (...)” E8 (pág. 102) 
 
- “(...) há umas falhas enormes e um desfasamento 
enorme na orientação e no ensino aos alunos, porque 
lhes falta a prática que é muito importante (...)” E8 
(pág. 102) 
 
- “(...) é fundamental haver sempre uma pessoa do 
serviço a acompanhá-los, quando eles vêm sozinhos e 
a orientação do docente é à distância ou 
periodicamente tem mesmo de ser com um 
enfermeiro.” E8 (pág. 102) 
 
- “Primeiro pela prática das pessoas, têm de ter 
alguma prática (...)” E9 (pág. 119) 
 
- “Mas os enfermeiros da prática que estão nos 
serviços, são sem dúvida os melhores orientadores, 
portanto acho boa ideia continuar assim, como está.” 
E9 (pág. 124) 
 
- “(...) mas acho que é mais positivo ainda os próprios 
profissionais que conhecem o serviço, que estão de 
acordo com as normas, com as regras que conhecem, 
que executam essas actividades todos os dias 
orientarem esses alunos, porque acho que o aluno vai 
obter muito mais informação, vai obter muitos mais 
conhecimentos, vai ficar muito mais à vontade para 
conseguir fazer um estágio com muito mais 
conhecimentos.” E10 (pág. 135) 

  * Proporcionar 
várias 
experiências 

- “A nós compete-nos orientar, fazer com que eles 
tenham várias experiências, dentro deste campo, 
porque o nosso estágio é muito vasto (...)” E5 (pág. 
67) 

 Competências 
cognitivas 

* Ter 
conhecimentos 
pedagógicos 

- “Desenvolvi sempre muitos conhecimentos na área 
da transmissão, na área da pedagogia, na forma de 
ensino, qual será o melhor método na transmissão 
desses conhecimentos, eu acho que sim, mais nestas 
áreas, na área do conhecimento técnico-científico da 
profissão também, mas penso que é mais na área da 
transmissão dos conhecimentos e da pedagogia.” E10 
(pág. 136) 
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CATEGORIAS SUB-CATEGORIAS INDICADORES UNIDADES DE REGISTO 

Competências 
mobilizadas 
no âmbito da 
supervisão/ 
orientação 

(cont.) 

Competências 
cognitivas (cont.) 

* Ter 
conhecimentos 
pedagógicos 
(cont.) 

- “Penso que sim, na área da pedagogia cresço 
muito (...)” E10 (pág. 136) 
 
- “(...) ter conhecimento de pedagogia (...)” E10 
(pág. 132) 
 
- “Basicamente tenho desenvolvido mais a 
pedagogia, que podia ser mais desenvolvida ainda 
com os tais cursos de formação.” E10 (pág. 136) 

  * Saber ensinar - “É preciso saber ensinar (...)” E1 (pág. 21) 
 
- “(...) competências para ensinar (...)” E2 (pág. 39) 
 
- “(...) pela forma com que eu tento esquematizar as 
coisas para que o outro perceba mais facilmente, 
acho que aqui o importante não é só o saber, é 
saber esquematizar aquilo que se sabe para que 
gradualmente se vá adquirindo mais conhecimentos 
(...)” E3 (pág.51) 
 
- “(...) mas explicações que complementam aquilo 
que estamos a fazer no momento, ou que eu explico 
no momento (...)” E3 (pág. 43) 
 
- “(...) temos que saber explicar, e às vezes temos 
colegas que são excelentes e depois a forma como 
os transmite... E depois quem está do outro lado a 
ouvir não consegue absorver a informação toda, 
porque é uma informação tão específica, tão 
correcta, mas que não é absorvida.” E3 (pág. 46) 
 
- “(...) Eu sei, mas quando explico ao aluno tenho de 
explicar o porquê das coisas e tem de ser no 
momento certo (...)” E3 (pág. 45) 
 
- “(...) não lhe vou dizer isto no primeiro dia, se 
calhar, não vou falar de modos de ventilação, 
quando ainda nem se quer se relembrou a 
fisionomia e a fisiologia normal.” E3 (pág. 45) 
 
- “(...) É preciso saber esquematizar a informação 
que se dá, não é só dizer... Eu gosto de começar por 
ABC e depois juntar o B com o A.” E3 (pág. 45) 
 
- “(...) É fundamental o saber transmitir o saber... 
porque uma coisa é eu saber, sei para mim, mas 
depois quando transmito ao aluno, eu tenho de 
contextualizar aquilo que estou a transmitir (...)” E3 
(pág. 45) 
 
 - “(...) se nós soubermos muito bem, explicamos 
(...)” E3 (pág. 46) 
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CATEGORIAS SUB-CATEGORIAS INDICADORES UNIDADES DE REGISTO 

Competências 
mobilizadas 
no âmbito da 
supervisão/ 
orientação 

(cont.) 

Competências 
cognitivas (cont.) 

* Saber ensinar 
(cont.) 

- “(...) Enquadrar as coisas, porque não vou dizer a 
um aluno que um doente está a urinar muito porque 
é um doente com circulação extra corporal, se eu 
não lhe disser o que é uma circulação extra 
corporal.” E3 (pág. 45) 
 
- “(...) é preciso ser uma pessoa que não saiba só 
fazer as coisas mas que consiga transmitir aquilo 
que está a fazer e o porquê das coisas (...)” E9 (pág. 
116) 
 
- “Além de fazermos as coisas explicarmos o 
porquê, e também saber justificar que naquela 
altura não estamos a fazer tudo que vêm na técnica, 
por uma razão e por outra (...)” E9 (pág. 117) 
 
- “Pronto é preciso saber explicar-lhes isso, no 
fundo explicar porque é que as coisas são feitas 
assim (...)” E9 (pág. 118) 
 
- “(...) não podemos pura e simplesmente dizer, 
«pois faz-se assim porque também não há grande 
problema, grande mal, eu já faço assim há anos...», 
não se pode dar assim esta resposta ao aluno, não 
é?” E9 (pág. 118) 

  * Saber 
transmitir a 
prática com 
rigor 

- “(...) e depois também é preciso saber quando 
estamos a transmitir ao aluno é preciso saber 
escolher o momento, porque depois é tanta coisa, é 
preciso saber enquadrar, mas espaçadamente, cada 
coisa a seu tempo, depois quando as coisas vão 
surgindo «olha lembras-te ontem, falei-te de XY e Z, 
agora em consequência disso, estás a ver?»” E3 
(pág. 49) 
 
- “O saber transmitir também é importante, porque 
há colegas que têm imensos conhecimentos, mas que 
depois ao transmitirem... (...) não conseguem com 
que o aluno o adquira, porque são demasiado 
tecnicistas (...)” E3 (pág. 46) 
 
- “É fundamental o saber fazer e o saber 
transmitir.” E3 (pág. 43) 
 
 
- “(...) mas tem que primeiro saber e saber 
transmitir, saber transmitir e depois no próprio 
transmitir tem de saber esquematizar as coisas, tem 
que saber... (...)” E3 (pág. 45) 
 
- “(...) saber transmitir (...)” E3 (pág. 45) 

 



 
 

 
 

 
 

 

204 

CATEGORIAS SUB-CATEGORIAS INDICADORES UNIDADES DE REGISTO 

Competências 
mobilizadas 
no âmbito da 
supervisão/ 
orientação 

(cont.) 

Competências 
cognitivas 
(cont.) 

* Saber 
transmitir a 
prática com rigor 
(cont.) 

- “Às vezes são pessoas que sabem a teoria toda e 
depois não sabem transmitir, isso é como nas 
escolas, os professores podem ser muito bons, mas 
depois a transmitir, não o sabem fazer (...)” E7 (pág. 
96) 
 
- “Ao nível pessoal, lá estão as características de 
saber transmitir conhecimentos (...)” E10 (pág. 132) 
 
- “Exactamente é melhor que saibam menos mas que 
o transmitam bem (...)” E10 (pág. 130) 
 
- “(...) desde que se possa estabelecer uma boa 
transmissão de conhecimentos e uma boa aceitação 
de conhecimentos.” E10 (pág. 132) 
 
-“... Mas ao mesmo tempo com muita exigência, 
muito rigor de aprendizagem, muito rigor técnico, 
teórico, prático e comunicacional.” E1 (pág. 15)  
 
-“(...) saber transmitir.” E2 (pág. 39) 
 
- “(...) temos de saber o nosso lugar e aquilo que 
sabemos e quando temos de dizer alguma coisa 
temos de ser frontais com as pessoas...” E5 (pág.70) 
 
- “(...) Às vezes falta o saber transmitir aos outros 
(...)” E6 (pág. 83) 
 
- “(...) a maneira como se transmite esse 
conhecimento (...)” E10 (pág. 133) 

  * Saber 
transmitir a 
prática com 
responsabilidade 

- “Depois eu estou a contribuir para o 
desenvolvimento de alguém, o que me deixa muito 
envolvido e com muito sentido de responsabilidade.” 
E1 (pág. 20) 
 
- “Eu acho que a seriedade é fundamental, é no 
fundo assumir este compromisso como algo muito 
sério...” E1 (pág. 20) 
 
- “Porque se nós assim o demonstrarmos, eu penso 
que isso vai passar para o aluno e aí temos bons 
resultados, teremos frutos também eles sérios, 
responsáveis, capazes de assumirem compromissos 
muito importantes, como seja o cuidar de um 
utente.” E1 (pág. 20) 
 
- “Quando se está a orientar um aluno de 
enfermagem, parte-se logo de uma coisa que é 
fundamental, que é, nós termos uma grande 
responsabilidade por toda a enfermagem (...)” E5 
(pág.66) 
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CATEGORIAS SUB-CATEGORIAS INDICADORES UNIDADES DE REGISTO 

Competências 
mobilizadas 
no âmbito da 
supervisão/ 
orientação 

(cont.) 

Competências 
cognitivas (cont.) 

* Saber 
transmitir a 
prática com 
responsabilidade 
(cont.) 

- “Olha eu acho que ser orientador é uma grande 
responsabilidade (...)” E8 (pág. 101) 
 
- “ (...) mas eu acho que somos responsáveis pela 
formação deles (...)” E8 (pág. 101) 
 
- “ (...) é uma grande responsabilidade, eu pelo 
menos sinto que é uma grande responsabilidade 
(...)” E9 (pág. 125) 

  * Saber 
transmitir a 
prática com 
segurança 

- “(...) é preciso as pessoas estarem muito seguras 
em relação àquilo que estão a orientar, não pode 
ser «eu acho, porque e não sei bem quando.»” E4 
(pág. 56) 
 
- “Portanto é preciso que os alunos também 
sintam segurança no orientador (...)” E4 (pág. 56) 
 
- “(...) segurança naquilo que faz, muita 
autonomia.” E10 (pág. 132) 

  * Saber 
transmitir de 
acordo com as 
aprendizagens 
da formação 
inicial 

- “É preciso dizer-lhe «olha fizeste isto bem, o que 
é que aprendeste na escola? Não fizeste de acordo 
com a escola? Isso é quando estiveres a trabalhar, 
agora tens de puncionar de acordo com as regras 
da escola, e isso é o que interessa, um dia mais 
tarde quando estiveres a trabalhar, as coisas vão 
ser diferentes (…)»” E9 (pág. 121) 
 
- “Se agora não funcionarem segundo as regras 
da escola, então nunca vão funcionar.” E9 (pág. 
121) 
 
- “Nesse sentido, porque às vezes, há aquela 
tendência, «coitado do aluno, já é tão massacrado 
na escola, não o vamos massacrar aqui», não é 
uma questão de massacrar, é uma questão de 
seguir um bocadinho aquela orientação.” E9 (pág. 
121) 

  * Saber 
demonstrar 

- “(...) porque nós como enfermeiros orientadores, 
temos que primeiro demonstrar o que se faz e como 
é que se faz bem (...)” E3 (pág. 42) 
 
- “(...) para mostrar aos outros que fazemos, temos 
de saber fazer, não é só mostrar que sabemos 
fazer, temos de saber estar lá, e explicar-lhes as 
coisas e fazê-las.” E6 (pág. 89) 

  * Ser reflexivo - “Ao nível de actividades, que fosse uma pessoa 
que reflectisse muito.” E2 (pág. 33) 
 
- “E é muito importante nas fases de 
descompressão reflectir sobre o que fazemos bem, 
porque nós fazemos sempre coisas bem, mesmo que 
a coisa tenha corrido mal.” E5 (pág. 75) 
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CATEGORIAS SUB-CATEGORIAS INDICADORES UNIDADES DE REGISTO 

Competências 
mobilizadas 
no âmbito da 
supervisão/ 
orientação 

(cont.) 

Competências 
cognitivas (cont.) 

* Ser reflexivo 
(cont.) 

- “Eu acho que se nós reflectirmos sobre aquilo que 
fazemos e se criticarmos as coisas de forma 
construtiva, aprendemos e crescemos.” E5 (pág. 75) 
 
- “Com os alunos passa-se o mesmo, reflectir com 
eles, discutir caso a caso, doente a doente aquilo 
que fizemos bem (...)” E5 (pág.75) 

  * Transpor para 
o aluno o gosto 
pela 
aprendizagem 

- “Outra coisa, é preciso transmitir ao aluno essa 
vontade de ensinar, essa energia, esse optimismo 
(...)” E1 (pág. 21) 

  * Ser metódico - “Acho que o método é fundamental, se formos 
metódicos, conseguimos acompanhar a par e passo 
todos os objectivos a cumprir (...)” E1 (pág.18) 
 
- “(...) daí a necessidade de a pessoa ser metódica 
porque não tem só o aluno para orientar, tem uma 
série de cuidados a prestar, não deixa de ter 
doentes, e é fácil de um dia para o outro as pessoas 
esquecerem determinadas coisas que são 
importantes para o aluno...” E4 (pág. 56) 

  * Saber gerir o 
stress 
profissional 

- “ (...) deve conseguir gerir o stress profissional de 
que muitas vezes é alvo (...)” E1 (pág. 22) 
 
- “(...) porque todos os estágios para os alunos são 
um choque, são traumatizantes, os primeiros dias de 
estágio para o aluno são situações de stress muito 
complicadas e é muito importante que o enfermeiro 
orientador saiba ajudar a gerir, sem dúvida.” E4 
(pág. 63) 

  * Saber 
conciliar a 
prática com a 
orientação 

- “É importante conseguirmos sair um bocadinho do 
nosso papel de profissional e de desempenho 
durante o turno e fazer também o papel de 
orientador.” E9 (pág. 119) 
 
- “Temos o nosso trabalho na mesma que temos de 
assegurar, nós temos é de acumular isso com o 
aluno, portanto tem de ser uma pessoa que consiga 
conciliar essas duas coisas.” E9 (pág. 119) 
 
- “ Tento conciliar as duas coisas, mas na maior 
parte das vezes tento ser mais orientadora do que 
enfermeira (...)” E9 (pág. 119)  
 
- “(...) portanto tento conciliar as duas coisas, 
porque uma pessoa tem de o fazer, mas sinto-me 
mais orientadora.” E9 (pág. 119) 

  * Ter 
conhecimentos 
teóricos 

 - “ (…) hoje em dia temos de nos agarrar a coisas 
mais objectivas.” E7 (pág. 94) 
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CATEGORIAS SUB-CATEGORIAS INDICADORES UNIDADES DE REGISTO 

Competências 
mobilizadas 
no âmbito da 
supervisão/ 
orientação 

(cont.) 

Competências 
cognitivas (cont.) 

* Ter 
conhecimentos 
teóricos (cont.) 

 - “ Deve saber as coisas específicas da enfermagem 
(…) E1 (pág.22) 
 
 - “  (…) ter um manancial considerável de 
conhecimentos teóricos, bem fundamentados(…)” 
E1 (pág.22) 
 
- “Eu acho que a minha escola me preparou muito 
bem para a vida profissional.” E2 (pág. 29) 
 
- “(...) se calhar porque a minha chefe sabe que 
tenho conhecimentos suficientes.” E2 (pág. 29) 
 
- “(...) ser muito bom teoricamente (...)” E2 (pág. 
33) 
 
- “(...) muitas das vezes nem se sabe porque é que se 
faz mal, não é porque é que se faz mal, é porque é 
que não se faz correctamente, e há que evitar essas 
situações.” E3 (pág. 43) 
 
- “(...) claro que para os alunos é importante 
também eles sentirem que têm alguém do outro lado 
que sabe alguma coisa e que consegue transmitir o 
conhecimento.” E5 (pág.69) 
 
- “Para mim interessa-me mais que ele saiba como é 
que se faz, porque é que se faz (...)” E5 (pág.71) 
 
- “(...) o ter conhecimentos é efectivamente 
importante (...)” E5 (pág.72) 
 
- “Tem de ser alguém que tenha bons conhecimentos 
teórico-práticos (...)” E6 (pág. 84) 
 
- “(...) e também a questão dos conhecimentos.” E6 
(pág. 85) 
 
- “(...) que tenha conhecimentos teórico-práticos 
bons ou razoáveis(…)”  E7 (pág. 94) 
 
 - “ (…) porque acho que estar a transmitir 
conhecimentos a uma pessoa e não os ter bem 
assimilado, não é uma mais valia para o aluno, 
«isso faz-se assim porque é assim...» não serve, a 
enfermagem já foi assim, mas hoje já não serve”. E7 
(pág. 94) 
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CATEGORIAS SUB-CATEGORIAS INDICADORES UNIDADES DE REGISTO 

* Ter 
conhecimentos 
teóricos (cont.) 

- “(...) que tenha conhecimentos teórico-práticos de 
forma a poder transmitir esses conhecimentos (...)” 
E10 (pág. 132) 

- “Eu acho que é tudo importante, acho que os 
conhecimentos são muito importantes, acho que os 
conhecimentos técnico-científicos são muito 
importantes (...)” E10 (pág. 132) 

Competências 
cognitivas (cont.) 

* Saber orientar 
a prática 

 

- “(...) é importante saber acompanhar e orientar o 
aluno na teoria, mas acima de tudo, na prática.” E1 
(pág. 22) 
 

Competências 
mobilizadas 
no âmbito da 
supervisão/ 
orientação 

(cont.) 

Competências 
metacognitivas 

* Saber 
reconhecer e 
valorizar o erro 

- “(...) porque aprendo sempre com eles, com as 
dúvidas, com os erros.” E1 (pág. 15) 
 
- “O erro é muito importante, mas mais importante 
é ter a capacidade de o reconhecer e de fazer algo 
para o mudar (...)” E1 (pág. 15) 

 
 
TEMA D 

ESPECIFICIDADE DO SABER PROFISSIONAL/FONTES E ORIGEM DO SABER 

PROFISSIONAL 

CATEGORIAS SUB-CATEGORIAS INDICADORES UNIDADES DE REGISTO 

* Uma educação 
alicerçada nos 
princípios da 
reflexividade 

- “Outra coisa que eu acho que me fez abraçar essa 
questão da orientação foi o facto de eu questionar 
muito as coisas e de ter tido uma educação em casa 
baseada nesses princípios da reflexividade de saber 
os porquês de tudo, de construir ideias à volta das 
coisas...” E1 (pág.24) 

* Experiência 
enquanto árbitro 
de futebol 

- “(...) mas eu antes de ser enfermeiro também 
acumulava as funções não profissionais de árbitro 
de futebol, e eu desde os catorze anos que dirijo 
gente num campo de futebol (...)” E5 (pág. 76)  
 
- “(...) e aos meus dezasseis anos lidava com 
homens no meu dia a dia, homens com a actividade 
da arbitragem, onde tínhamos que gerir conflitos, e 
mais uma vez temos de ter estratégias para alguma 
coisa, e isso deu-me uma certa maturidade para 
encarar essa situação.” E5 (pág. 76) 

Factores 
Pessoais 
 

Experiência 
extra-
enfermagem 

* Experiência 
enquanto 
voluntária no 
hospital 

- “É assim, a experiência que eu tive foi mais a 
relação humana, por ter sido voluntária aqui no 
hospital, ainda eu não estudava para enfermagem, 
fui cá voluntária durante dois anos, também já 
tinha sido voluntária nos “sem abrigo”, e então é 
mais essa parte humana.” E11 (pág. 147) 
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CATEGORIAS SUB-CATEGORIAS INDICADORES UNIDADES DE REGISTO 

* Experiência 
enquanto 
voluntária no 
hospital (cont.) 

- “Via às vezes os enfermeiros a tratar tão mal os 
voluntários que isso fazia-me pensar que não iria 
fazer isso quando fosse enfermeira, nem com os 
voluntários, nem com os alunos (...)” E11 (pág. 147) 

* Maturidade 
pela 
responsabilidade 
de ser pai 

- “Por acaso sou pai, mas já era assim antes da 
paternidade, de qualquer maneira saliento que isso 
me tornou mais maduro.” E1 (pág. 17) 

Factores 
Pessoais 
(cont.) 

Experiência 
extra-
enfermagem 
(cont.) 

* Maturidade 
pela 
responsabilidade 
de ser mãe 

- “Talvez tenha a ver com a minha própria idade, da 
minha maturidade, e agora com a experiência que 
já tenho aqui e já sou mãe.” E3 (pág. 47) 

Experiência 
enquanto 
aluno de 
enfermagem 
 

Ter passado 
pelo papel de 
aluno 

* Ajuda a 
perceber melhor 
as dificuldades 
dos alunos 
 

- “(...) perceber às vezes outras alturas, se calhar 
coisas não muito positivas que me fizeram, mas que 
me ajudaram porque eram com o objectivo de eu 
crescer e que nunca mais pensamos (...)” E5 (pág. 
76) 
 
- “(...) dado também a ter sido aluno até há bem 
pouco tempo, tenho isso muito presente, eu acho que 
sim isso é muito importante.” E6 (pág. 82) 
 
- “(...) essencialmente ponho-me no papel deles, já 
fui aluno, sei as dificuldades que tive e sei o 
orientador que eu queria ter ao meu lado.” E6 (pág. 
81) 
 
- “Nós aqui, e eu como orientadora, tenho 
actualmente mais em atenção a certas coisas que 
quando era aluna, isso não acontecia.” E11 (pág. 
140) 
 
- “(...) eu estagiei três meses e só assim é que eu 
passei a perceber alguma coisa, e especialmente ter 
vontade e sentir que é aquilo que se quer fazer (...)” 
E11 (pág. 144) 
 
- “(...) aprendi com o que aconteceu em estágios 
meus enquanto aluna, eu quando era aluna tive 
casos de ser prejudicada porque a minha colega 
sorria mais do que eu, porque era mais extrovertida 
que eu, eu era mais tímida.” E11 (pág. 146) 
 
- “No fundo aprendi enquanto aluna, o que vivi 
enquanto aluna e depois passei para a prática (...)” 
E11 (pág. 147) 
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CATEGORIAS SUB-CATEGORIAS INDICADORES UNIDADES DE REGISTO 

* Orientadores 
que esquecem 
que o aluno 
está em 
aprendizagem  

- “Lembro-me que o meu estágio de integração à 
vida profissional foi feito (...) com uma enfermeira 
que mais parecia a antítese do que haveria de ser a 
enfermagem, andava sempre a correr, a quantidade 
era mais importante que a qualidade, quase não 
falava com os utentes, às vezes esquecia que eu 
estava em aprendizagem, apenas me dizia como se 
fazia as coisas, por vezes sentia que não sabia 
explicá-las.” E1 (pág. 24) 

* Orientadores 
que intimidam 
os alunos 

- “(...) Esta pessoa não cresceu nada, aliás a 
primeira coisa que ela me disse, na entrevista no 
primeiro dia de estágio foi «eu sou a pessoa neste 
hospital que mais alunos chumbei, portanto já tive 
dez alunos, nove chumbaram» e eu fiquei a olhar 
para ela e a pensar, bem eu vou desistir do estágio, 
mas depois pensei, «não, eu vou ser mais forte que 
ela, vou-lhe provar aquilo que sou e não vou deixar 
que as coisas corram mal», foi assim um bocadinho 
problemático (...)” E6 (pág. 87) 
 
- “(...) Não vou fazer isto aos meus alunos, situações 
de orientadores, uma orientadora que eu tive no 
hospital de S. C., que ela mesmo dizia «eu sou assim 
para ti porque foram assim para mim, foram más 
para mim e eu vou ser péssima para ti.»” E6 (pág. 
87) 

Experiência 
enquanto 
aluno de 
enfermagem 
(cont.) 
 

A não 
reprodução de 
maus modelos de 
orientação  

* Orientadores 
que não têm as 
melhores 
atitudes com os 
alunos 

- “Tive bons e maus exemplos (...) dos maus, risco 
tudo.” E1 (pág. 24) 
 
- “(...) esse estágio não representou muito para 
mim, e saí de lá com a convicção de que nunca iria 
ter algumas atitudes como as que vi por parte da 
minha orientadora.” E1 (pág. 24) 
 
- “(...) A outra situação foi ter passado por aluno, 
aquilo que eu senti, se calhar fui mal orientado em 
determinadas alturas (...)” E5 (pág. 76) 
 
- “(...) se calhar é importante vermos bons 
exemplos, mas não repetirmos o que vemos de mau, 
que às vezes vendo de fora temos uma análise mais 
crítica sobre a situação, e então o importante é não 
a repetirmos.” E5 (pág. 78) 
 
- “(...) Mesmo enquanto aluno, muitas vezes pensei, 
mesmo com orientadores meus menos bons, e 
pensava sempre, se eu vier a ter alunos, nunca 
quero vir a ser assim...” E6 (pág. 87) 
 
- “(...) Nunca iria reproduzir aquele modelo, se 
estiver menos bem, prefiro ir apanhar ar e voltar...” 
E6 (pág. 87) 
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CATEGORIAS SUB-CATEGORIAS INDICADORES UNIDADES DE REGISTO 

* Orientadores 
que não têm as 
melhores 
atitudes com os 
alunos (cont.) 

- “(...) Mas eu consegui fazer-lhe frente, e ela só 
percebeu isso, dois ou três turnos antes do final, e aí 
sim, deu-me liberdade completa, e terminei com 
uma boa nota, (...) isso foi uma experiência para 
mim, apesar de menos boa, foi uma experiência que 
não vou esquecer nunca.” E6 (pág. 87) 
 
- “Acho que assim aprendi muito, e não o faço, 
porque não gostei enquanto aluna, e me sentia tão 
mal e não gostei nada, que preferi ser diferente 
(...)” E11 (pág. 146) 

* Orientadores 
que humilham 
e perseguem os 
alunos 

- “Eu tive uma orientadora de estágio que 
humilhava os alunos em frente aos doentes, eu 
detestava-a por causa disso, mas... Eu espero não 
fazer isso, em frente aos doentes.” E7 (pág. 93) 
 
- “(...) eu lembro-me quando andava na escola, era 
horrível, entravam em bombardeamentos de 
perguntas, começavam a fazer perguntas e mais 
perguntas e isso era muito stressante...” E11 (pág. 
141)   
 
- “Sofri com o facto de uma orientadora se virar 
para mim e dizer «tu não estás a gostar do estágio, 
pois não?», e eu estava de tal maneira que disse que 
não, feita parva, disse que não, foi reacção 
automática, porque ela encostou-me à parede, 
mesmo encostada à parede, e ainda me disse 
“«então é assim, se o estágio acabasse agora, tu 
levavas suficiente...»” E11 (pág. 146) 
 
- “São coisas assim que eu passei e que não gostei, 
e os bombardeamentos, tinha um professor que 
andava atrás de nós com bombardeamentos de 
perguntas, o que eu não gostava nada.” E11 (pág. 
146) 

Experiência 
enquanto 
aluno de 
enfermagem 
(cont.) 
 
 

A não 
reprodução de 
maus modelos de 
orientação (cont.) 

 
* Orientadores 
que têm 
dificuldades na 
avaliação dos 
alunos 

- “(...) depois a partir daí eu comecei a ser 
sorridente, e no último dia fiz uma avaliação rápida, 
e ela vira-se para mim e diz «olha é assim, se o 
estágio acabasse daqui a uma semana, tu tinhas 
muito bom, mas como acaba hoje, tu tens bom 
(…)»” E11 (pág. 146) 
 
- “Eu fiquei perplexa, porque se ela me dizia que 
dali a uma semana, ia ser muito boa, então era 
porque naquela altura também era muito boa, e 
então...” E11 (pág. 146) 
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CATEGORIAS SUB-CATEGORIAS INDICADORES UNIDADES DE REGISTO 

* Orientadores 
que estão 
vocacionados 
para orientar 

 
- “(...) há dezasseis ou dezassete anos atrás, o que 
eu encontrei no hospital, foram pessoas na altura já 
vocacionadas para a orientação de alunos, e talvez 
por essa experiência ter sido tão vinculativa, eu 
tenha aproveitado muito dessa aprendizagem e 
aperfeiçoar depois nesta fase.” E4 (pág. 59) 
 
 
 

* Orientadores 
que 
demonstram ter 
confiança nos 
alunos 

- “(...) por exemplo a primeira vez que fui 
puncionar, a orientadora que estava, e eu apercebi-
me que ela tinha alguma confiança em mim, e disse-
me «vai sozinho!» e eu tremi por tudo o que era 
lado, senti uma coisa horrorosa que foi estar 
sozinho, mas tive coisas positivas, senti que ela 
tinha confiança em mim, senti que eu tinha 
características e condições para eu estar junto 
daquele doente sozinho (...)” E5 (pág. 76) 

* Orientadores 
que conhecem 
a filosofia da 
escola 

- “(...) Mas as melhores experiências que eu tive, foi 
com orientadores que a nossa escola tinha no local 
de estágio, mas era bom com aquele rigor.” E7 
(pág. 93) 

Experiência 
enquanto 
aluno de 
enfermagem 
(cont.) 

 

A aprendizagem 
com bons 
modelos de 
orientação 

* Orientadores 
que marcam 
positivamente 
os alunos 

- “Uma coisa que eu também quero salientar foram 
os modelos que tive na minha experiência enquanto 
aluno.” E1 (pág. 24) 
 
- “Tive bons e maus exemplos, dos bons exemplos 
retiro o que considero melhor (...)” E1 (pág. 24) 
 
- “Também alguns orientadores que eu próprio tive 
nos estágios, me influenciaram, uns positivamente e 
outros negativamente, claro, mas a maior parte 
foram orientações positivas.” E2 (pág. 35) 
 
- “(...) transmitiu-me precisamente a mesma coisa 
que eu tento transmitir aos meus alunos (...)” E6 
(pág. 82) 
 
- “(...) Ela já fazia parte da equipa, foi uma das 
orientadoras, aliás ela foi colega de uma das nossas 
colegas de estágio, e conhecia-nos muitíssimo bem.” 
E6 (pág. 86) 
 
- “Eu acho que o que nos ajuda também a sermos 
orientadores é nós pensarmos na altura em que 
fomos integrados e orientados achámos que era 
importante, e o que nós conseguimos retirar dos 
orientadores que achámos que foi no fundo o nosso 
modelo (...)” E8 (pág. 106) 
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CATEGORIAS SUB-CATEGORIAS INDICADORES UNIDADES DE REGISTO 

A aprendizagem 
com bons 
modelos de 
orientação (cont.) 

* Orientadores 
que põem os 
alunos à 
vontade 

- “(...) Eu acho que uma coisa muito boa que 
contribuiu para esse à vontade, foi por eu ter feito o 
estágio final cá.” E6 (pág. 86) 
 
- “(...) e depois tive outros estágios em que era uma 
brincadeira com o orientador, era muito giro, eu 
adorei aquele orientador, havia muitas 
brincadeiras, um completo à vontade, uma relação 
muito boa e isso estimulou-me muito.” E11 (pág. 
146) 
 
- “(...) e portanto aprendi muito realmente com isso 
com alguns orientadores que me deixavam à vontade 
(...)” E11 (pág. 146) 

* Docentes que 
estão 
desajustados da 
prática 
hospitalar 

- “Com as orientadoras da escola, era tudo mais 
teórico, as perguntas, e às vezes não demonstravam 
com coisas práticas que acontecem, às vezes a 
teoria não é bem o que se faz aqui, não é?” E11 
(pág. 140) 
 
-“Às vezes ensinam-nos determinadas técnicas na 
escola, que às vezes chegamos aqui e dizemos que 
não é bem assim, porque não há material, os 
doentes são únicos e não dá para fazer.” E11 (pág. 
140) 

Experiência 
enquanto 
aluno de 
enfermagem 
(cont.) 

 

A figura do 
docente da 
formação inicial 
 
 

* Docentes que 
ajudam os 
alunos no 
processo da 
orientação 

- “Posso transmitir isso de uma forma muito 
simples, tem a ver com a orientação que eu tive por 
parte da docência da escola.” E4 (pág. 58) 
 
- “Daí o facto de eu ter utilizado muito aquilo que 
me foi transmitido, tive muito bons docentes (...)” 
E4 (pág. 58) 
 
- “ Não fiz formação nenhuma, falámos aqui várias 
vezes sobre como é que se deveria agir ou não, foi 
um bocadinho também com a ajuda dos professores 
das escolas, tentando um bocadinho seguir os 
objectivos.” E9 (pág. 120) 

* O choque 
com a realidade 
hospitalar 

- “No início da minha vida profissional, tive um 
choque muito grande, quer com o próprio serviço, 
um serviço com poucas condições, quer com os 
próprios colegas, que acho que não tinham muita 
preparação para orientarem os recém formados.” 
E1 (pág.14) 

Factores 
Profissionais 

Aspectos 
significativos do 
percurso de vida 
profissional 

* Não 
reproduzir 
situações 
vividas no seu 
período de 
integração 
hospitalar 

- “Logo aí pensei que se algum dia estivesse a 
integrar alguém ou a orientar, não iria cometer 
tamanhos erros, como aos que assisti no meu 
processo de integração.” E1 (pág.14) 
 
- “Se for um exemplo negativo, não vou reproduzir 
esse modelo, e já sei que não posso fazer aquilo ou 
não devo, percebe? Porque me pareceu um exemplo 
negativo e não vou repetir.” E2 (pág. 35) 
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CATEGORIAS SUB-CATEGORIAS INDICADORES UNIDADES DE REGISTO 

* A experiência 
enquanto 
recém-formado 
no seu período 
de integração 

 - “Tive uma boa orientação aqui quando vim para 
cá, já como profissional (...)” E9 (pág. 120) 
 
- “(...) mas fui um bocadinho integrada à bruta, 
como se costuma dizer, mas o à bruta no sentido de, 
era responsabilizada pelas situações, estava sempre 
acompanhada por X e Y, as coisas eram-me 
explicadas, e o facto de estar em integração não era 
desculpa para as coisas não acontecerem, ou para 
determinadas situações não estarem resolvidas.” E9 
(pág. 121) 
 
- “É neste aspecto que eu digo, um bocadinho à 
bruta, nesse sentido, porque eu estava lá, tinha de 
resolver as situações, mas tinha sempre um 
acompanhamento por trás, e no fundo isso foi bom 
porquê?” E9 (pág. 121) 

Aspectos 
significativos do 
percurso de vida 
profissional 
(cont.) 

* A experiência 
enquanto 
integrador de 
recém-
formados 

- “Mas depois comecei a integrar-me melhor na 
equipa, a ser ouvido, a ter uma voz mais activa, 
mais participativa. E ao fim de seis meses de 
integração no serviço, já estava a integrar outro 
elemento recém-formado. Ao fim de um ano já 
estava a orientar um aluno de enfermagem.” E1 
(pág.14) 
 
- “(...) desde sempre estive ligada à integração de 
novos colegas.” E3 (pág. 42) 

Factores 
Profissionais 
(cont.) 

Construção do 
saber na acção 
profissional 
 
 

* Uma 
aprendizagem 
transversal à 
experiência 
hospitalar 

- “Eu acho que não se aprende de um dia para o 
outro ou de um ano para o outro, vamos aprendendo 
ao longo do tempo, vamo-nos fazendo nas coisas, 
nas experiências, nas partilhas, nos momentos, 
enfim...” E1 (pág.23) 
 
- “Eu estou a aprender ainda hoje com as 
experiências que vou tendo (...)” E1 (pág.23) 
 
- “Eu acho que muito do que eu transfiro para os 
alunos o venho buscar à experiência da minha 
prática, do meu contexto de trabalho (...)” E1 
(pág.23) 
 
- “Eu acho que muito do que eu transfiro para os 
alunos o venho buscar (...) às relações que 
estabeleço com o pessoal, das estratégias que 
mobilizo, da gestão de recursos que diariamente 
faço... Enfim, é de tudo um pouco que faço na 
prática.” E1 (pág.23) 
 
- “Nós vamo-nos construindo na profissão conforme 
os nossos estímulos externos ou internos, as 
relações que vamos estabelecendo com o contexto.” 
E1 (pág.26) 
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CATEGORIAS SUB-CATEGORIAS INDICADORES UNIDADES DE REGISTO 

* Aprender 
com a prática 
hospitalar 

- “Foi mesmo pela prática, se calhar tem a ver um 
bocado com o meu feitio, realmente a prática (...)” 
E3 (pág. 47) 
 
 
- “(...) e depois foi aqui no hospital. A prática 
também me ajudou.” E8 (pág. 106) 
 

Factores 
Profissionais 
(cont.) 

Construção do 
saber na acção 
profissional 
(cont.) 

 

* Assumir o 
papel de 
responsável de 
turno 

- “(...) uma das coisas que mais me ajudou a crescer 
profissionalmente foi, desde que eu passei a assumir 
responsabilidades de responsável de turno (...)” E3 
(pág. 47) 
 
- “(...) quando comecei a assumir as 
responsabilidades de coordenação do serviço como 
responsável de turno na unidade, comecei a ter uma 
visão diferente das coisas e cresci profissionalmente 
(...)” E3 (pág. 47) 
 
- “(...) tenho outro tipo de responsabilidades, que 
me ajudam a crescer (...)” E3 (pág. 47)  

  * Aprender 
através da 
relação com os 
utentes 

- “Outra coisa que já não sei se fui dizendo ao 
longo da nossa conversa, é o facto de aprendermos 
muito com os nossos doentes, com as histórias deles, 
com cada um, com a individualidade de cada um.” 
E1 (pág.27) 
 
- “O confronto com os problemas deles (doentes) 
faz-me crescer não só profissionalmente, mas 
também pessoalmente, porque muitas das vezes dou 
comigo a pensar nos primeiros doentes que tive...” 
E1 (pág.27) 
 
- “Dou comigo a falar com os alunos sobre esses 
primeiros doentes que tive e que me marcaram...” 
E1 (pág.27) 
 
- “Se não tivesse contactado com eles (doentes), eu 
provavelmente não seria assim como sou hoje.” E1 
(pág.27) 
 
- “Eu acho que não devemos esquecer todos os 
doentes que nos ensinaram algo, e eu acho que se 
estivermos despertos para isso, aprendemos com 
eles todos, é sempre um a hipótese de evoluirmos, de 
desenvolvermos algo com dedicação e não por mera 
rotina.” E1 (pág.27) 
 
- “(...) nas experiências que vou tendo, mesmo com 
utentes e tudo, é muito engraçado.” E2 (pág. 34) 
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CATEGORIAS SUB-CATEGORIAS INDICADORES UNIDADES DE REGISTO 

Factores 
Profissionais 
(cont.) 

Construção do 
saber na acção 
profissional 
(cont.) 

 

* Aprender 
através da 
observação dos 
pares 

 
 

- “Também é importante ver os outros colegas com 
mais experiência.” E2 (pág. 35) 
 
- “É assim, não que eu siga algum colega que tenha 
visto que tenha achado muito bom, por enquanto 
isso ainda não me aconteceu, mas se calhar, acho 
que com observadores também conseguimos ver o 
que é que achámos de errado ou de correcto, fazer 
uma análise e transpor um bocadinho para nós.” E2 
(pág. 35) 
 
- “Senti algum receio, era uma situação nova e 
como em todas as situações novas, as pessoas têm 
sempre receio de as conhecer, mas acho que surgiu 
naturalmente, já tinha visto outros colegas a 
orientarem alunos, não era nenhum bicho-de-sete-
cabeças (...)” E7 (pág. 95) 
 
- “Basicamente foi observar os outros colegas que 
tinham tido alunos anteriormente, e via o que é que 
eles faziam, como é que faziam.” E7 (pág. 98) 
 
- “(...) e isto só é conseguido a través da experiência 
e também observando a experiência dos outros 
colegas.” E10 (pág. 134) 
 
- “(...) e depois aprendi também com os exemplos 
dos outros colegas, alguns são um bocadinho mais 
exigentes do que aquilo que eu acho que deveriam 
ser, tipo num estágio de observação, exigem muito 
dos alunos, e pronto eu depois não concordo (...)” 
E11 (pág. 146) 
 
- “(...) e depois com a prática e trabalhando e 
observando os outros também aprendo, porque às 
vezes acho bem e outras vezes acho mal...” E11 
(pág. 147) 
 
 

  * Aprendizagem 
ao longo da 
experiência de 
orientação 

 
- “(...) o primeiro aluno foi de uma forma, o 
segundo foi de outra, e vou sempre melhorando...” 
E11 (pág. 147) 
 
- “(...) já fui ensinando algumas pessoas e isso 
também já me ajudou a esquematizar a minha 
transmissão de conhecimentos (...)” E3 (pág. 45) 
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CATEGORIAS SUB-CATEGORIAS INDICADORES UNIDADES DE REGISTO 

Factores 
Profissionais 
(cont.) 

Construção do 
saber na acção 
profissional 
(cont.) 

 

* Aprendizagem 
ao longo da 
experiência de 
orientação (cont.) 

- “(...) é muito mais fácil ao fim de dois ou três 
alunos que passam por aqui já conseguirmos 
transmitir os conhecimento, do que vindo o aluno 
pela primeira vez.” E3 (pág. 46) 
 
- “E depois é óbvio que a quinta orientação de 
alunos foi diferente da primeira.” E2 (pág. 34) 
 
- “(...) é o saber escolher o momento em que se fala 
em X Y ou Z, porque também não é a primeira vez 
que passam aqui alunos.” E3 (pág. 46) 
 
- “(...) depois também por alguns alunos que já 
passaram por aqui (...).” E3 (pág. 47) 
 
- “(...) se calhar a primeira vez que tive de explicar 
alguma coisa a um aluno, tive mais dificuldade, 
apesar de saber, tive de ir buscar as palavras certas 
para aprender a esquematizar para o aluno poder 
aprender e depois vai-se repetindo.” E3 (pág. 47) 
 
- “(...) e a partir daí, depois é uma questão que pela 
prática que tenho em ir explicando.” E3 (pág. 47) 
 
- “(...) Isso ajuda a pessoa a crescer, da forma como 
expõe os conhecimentos, da forma com vai 
transmitir os conhecimentos, também se vai 
apurando, vai-se esquematizando (...)” E3 (pág. 47) 
 
- “(...) hoje explica-se de uma maneira, depois vai-
se para casa e pensa-se «bem o que é que eu queria 
dizer ao aluno? Não era bem assim, amanhã eu 
chego lá e vou dizer de outra maneira» Isto ajuda-
me nesta fase (...)” E3 (pág. 47) 
 
- “(...) na actuação com o aluno, se calhar tenho 
mais preocupação em executar algumas técnicas o 
mais correcto possível, quando está o aluno, 
percebe?” E2 (pág. 38) 
 
- “(...) aquilo que eu faço aqui como orientadora é 
mesmo pela experiência aqui... não tenho formação 
nenhuma...” E3 (pág. 48) 
 
- “(...) O que nos dá é um crescer, uma auto-estima 
profissional, porque nós chegamos à conclusão que 
no final, faço tantas coisas que são baseados em 
tantos conhecimentos.” E3 (pág. 49) 
- “Isso, eu percebi que os alunos quando vieram 
para aqui comecei a explicar «olha faço isto porque 
isto, isto e isto, mas porque isto está relacionado 
com aquilo, e aquilo está relacionado com C e C  
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CATEGORIAS SUB-CATEGORIAS INDICADORES UNIDADES DE REGISTO 

Factores 
Profissionais 
(cont.) 

Construção do 
saber na acção 
profissional 
(cont.) 

 

* Aprendizagem 
ao longo da 
experiência de 
orientação (cont.) 

está relacionado com D, mas por sua vez o D está 
relacionado com a fisiologia, e percebendo a 
fisiologia, percebes a patologia, para depois 
adequares ao teu procedimento.»” E3 (pág. 49) 
 
- “Depois nós damos por nós a explicar todo o 
procedimento e isso valoriza a nossa auto estima, 
porque nós chegamos ao final e pensamos que no 
dia a dia fazemos coisas baseadas em tantos 
conhecimentos (...)” E3 (pág. 49) 
 
- “Acho que tem um lugar preponderante, vai 
contribuindo para o meu desenvolvimento.” E3 
(pág. 49) 
 
- “(...) depois ao fim de dez anos de profissão, há 
muita coisa por fora que vai passando, há muita 
coisa que muda, há coisas novas, há práticas novas. 
No fundo o estágio é um refinar da enfermagem, é 
um refinar dos procedimentos...” E3 (pág. 49) 
 
- “De facto havia um crescimento notório, uma 
exigência diferente, sim sem dúvida, não só em 
relação à prestação de cuidados, mas também aos 
conhecimentos em relação à parte teórica, que às 
vezes ao fim de uns anos de profissão, a pessoa 
parece que evolui noutro sentido, não tão próximo 
da escola. E4 (pág. 54) 
 
- “(...) algumas coisas de inatas passaram a 
reflexões que foram surgindo ao longo do contexto e 
que se transformaram em alguma aprendizagem 
(...)” E4 (pág. 58) 
 
- “Eu acho que de facto a situação da orientação de 
alunos é importantíssima (...), a evolução o 
crescimento, o ser crítico, o aprender é tudo isso, e 
acho que o aluno faz parte de tudo isso, tanto pelo 
que nós transmitimos para ele, como o inverso, 
porque se alguma pessoa pensar que só está com o 
aluno por estar, de certeza que não está a ser um 
bom orientador (...)” E5 (pág. 78) 
 
- “(...) Os estágios são importantíssimos para o meu 
crescimento, tanto no pessoal como no profissional 
(...)” E6 (pág. 86) 
 
- “(...) No pessoal, eu também acho que sim, são 
novos elementos, novos relacionamentos, novos  
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CATEGORIAS SUB-CATEGORIAS INDICADORES UNIDADES DE REGISTO 

Factores 
Profissionais 
(cont.) 

Construção do 
saber na acção 
profissional 
(cont.) 

 

* Aprendizagem 
ao longo da 
experiência de 
orientação (cont.) 

conhecimentos, e tudo influencia.” E6 (pág. 86) 
 
- “Melhorei alguns pontos, apesar de os alunos 
serem diferentes, com características, mas vai-se 
aprendendo com o tempo, com a experiência.” E7 
(pág. 98) 
 
- “Acho que sim, acho que esta experiência de 
orientação me desenvolve muito.” E8 (pág. 108) 
 
- “(...) eu acho que era importante todos os 
profissionais orientarem alunos, porque se calhar 
as coisas que fazem menos bem, ou que 
menosprezam no dia a dia, se calhar passariam a 
fazer, valorizariam muito mais.” E8 (pág. 108) 
 
- “(...) com os alunos, as perguntas que nos fazem e 
as questões que nos fazem, a própria orientação 
deles também faz com que também nós, orientemos 
o nosso caminho a nível profissional daqui, não é 
só vir trabalhar, passar o turno e ir embora.” E9 
(pág. 113) 
 
- “Sem dúvida que a primeira orientação foi 
diferente das seguintes, eu fui aprendendo com a 
própria experiência de orientar, ao longo do 
tempo.” E11 (pág. 146) 
 
- “(...) com alguma experiência que fui tendo ao 
longo do tempo já me sinto muito autónoma, correu 
tudo bem, já estou à vontade, já sei o que eu tenho 
de dizer, o que ele fez, o que ele não fez.” E11 (pág. 
146) 
 
- “Aprendi com essa experiência de orientação 
(...)” E11 (pág. 146) 

- “(...) e depois aqui com a prática, ver os meus 
colegas e depois eu própria na prática (...)” E11 
(pág. 147) 

- “(...) portanto não se podem limitar àquilo que 
sabem, e àquilo que acham ou àquilo que ouvem 
dizer, mas têm de estar abertos a outras coisas que 
possam vir, coisas novas, coisas contrárias àquelas 
que nós fazemos, acho que é fundamental (...)” E8 
(pág. 105) 
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CATEGORIAS SUB-CATEGORIAS INDICADORES UNIDADES DE REGISTO 

Factores 
Profissionais 

(cont.) 

Construção do 
saber na acção 
profissional 
(cont.) 

 

* Aprender 
através da 
relação com os 
alunos 

- “Eu estou a aprender ainda hoje, (...) com os 
diferentes alunos que vou orientando.” E1 (pág.23) 
 
- “Eu tenho sempre aprendido com todos os alunos 
que já me passaram pelas mãos.” E1 (pág. 15) 
 
- “Não me recordo de um único (aluno), que não 
me tenha ensinado alguma coisa.” E1 (pág. 15) 
 
- “ (...) não deixei de aprender com ele (aluno), de 
facto não adianta estarmos a remar contra a maré, 
se calhar o miúdo gostava de outras coisas.” E1 
(pág. 15) 
 
- “Se eu não tivesse tido a oportunidade de orientar 
alunos, certamente que seria uma pessoa diferente, 
menos rica, menos vivida, com menos experiência 
nesse campo.” E1 (pág. 26) 
 
- “Eu hoje passados alguns anos posso dizer que 
aprendi com todos eles (alunos) e de facto que sem 
eles eu provavelmente não estava sensibilizado 
para certas coisas...” E1 (pág. 26/27) 
 
- “Aprende-se imenso com os alunos, eu acho que 
sim, aliás tenho a certeza.” E2 (pág. 38) 
 
- “ (...) há cerca de três anos para cá terem vindo 
alunos para cá, anteriormente não vinham...” E3 
(pág. 47) 
 
- “ (...) há sempre coisas novas, e já não é a 
primeira vez que os alunos nos vêm transmitir 
conhecimentos (...).”E3 (pág. 49) 
 
- “ (...) Eu acho que foi ao mesmo tempo um 
crescimento pessoal, com a experiência que fui 
tendo em relação aos alunos, porque são também 
todos eles diferentes, todos eles nos trazem algum 
benefício, aprendemos com eles algumas coisas, e 
ao mesmo tempo somos obrigados a crescer com as 
necessidades que eles têm (...).” E4 (pág. 58) 
 
- “ (...) porque quantas vezes a gente conversa com 
os alunos e depois temos coisas a melhorar, e 
sempre que somos questionados, porque eu penso 
que quem está com alunos tem outra coisa, tem 
sempre a hipótese de evoluir, porque não fica 
estagnado (...) ” E5 (pág.68/69) 
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CATEGORIAS SUB-CATEGORIAS INDICADORES UNIDADES DE REGISTO 

Factores 
Profissionais 

(cont.) 

Construção do 
saber na acção 
profissional 
(cont.) 

 

* Aprender 
através da 
relação com os 
alunos (cont.) 

 

- “ Claro que essas questões dos alunos são 
importantes, contribui para o meu crescimento, sem 
dúvida alguma.” E5 (pág.70) 
 
- “ Para já aquilo que eu não souber identifiquei-o 
naquele momento, ou um problema ou um deficit 
daquilo que eu não sabia, e muitas vezes é graças 
às perguntas dos alunos.” E5 (pág.70) 
 
- “ (...) essa pessoa às vezes é escolhida, e é 
escolhida porque nós vimos que temos margem 
para ela crescer também (...) ” E5 (pág. 73/74) 
 
- “ (...) vou tentando melhorar com aquilo que vou 
vendo, com a nossa experiência do dia a dia, com 
este ou com aquele aluno (...) ” E5 (pág.78) 
 
- “ Eu acho que é muito importante, porque eu 
acho que ao termos alunos, leva-nos a ver as coisas 
num outro prisma, leva-nos a estarmos mais 
despertos para certas coisas, que geralmente não 
estamos (...) ” E6 (pág. 81) 
 
- “ (...) não quer dizer que não façamos as coisas 
correctamente, mas temos tendência, nós próprios a 
descurar certas coisas, entra muito na rotina, nós 
sabemos que temos de as fazer, mas com os alunos, 
temos de parar e explicar as várias fases, é assim, 
assim e assim, e isso faz com que eu cresça.” E6 
(pág. 82) 
 
- “ (...) sem alunos não me tinha apercebido de 
certas coisas (...) ” E6 (pág. 82) 
 
- “ (...) Aliás nós aprendemos bastante com os 
alunos, quer queiramos ou não, aprendemos 
bastante, isso eu sempre admiti...por isso é que eu 
estava a dizer que sem alunos seria diferente, 
provavelmente muitas coisas me passariam ao 
lado.” E6 (pág. 86) 
 
- “ (...) se calhar estando com os alunos estou mais 
atenta a esses pequenos pormenores (...) ” E8 (pág. 
108) 
- “ (...) portanto para mim a nível pessoal e 
profissional, nesse aspecto também é importante, 
porque para mim também serve para crescer a 
nível profissional, nós aprendemos muito com os 
alunos (...) ” E9 (pág. 113 
-“ As perguntas deles são muito importantes, 
muitas vezes eles até nos fazem questões que nós 
até não sabemos responder logo na altura (...) ” E9 
(pág. 118) 
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CATEGORIAS SUB-CATEGORIAS INDICADORES UNIDADES DE REGISTO 

Factores 
Profissionais 
(cont.) 

Construção do 
saber na acção 
profissional 
(cont.) 

 

* Aprender 
através da 
tentativa e erro  

- “(...) mas nunca perder a noção de que se 
aprende muito com isso (com os erros), de que nos 
tornamos pessoas mais ricas, com um pouquinho de 
conhecimento a mais, o que nunca ocupa espaço.” 
E1 (pág. 15) 
 
- “(...) Eu acho que isso é muito importante, porque 
só assim é que vamos aprendendo, aprendemos com 
os erros, porque se não bloqueamos ali, e temos a 
sensação que somos uns super enfermeiros e não 
evoluímos.” E6 (pág. 87) 

Factores 
Profissionais  

A reflexão da 
prática como 
promotora de 
crescimento 

* Permite uma 
análise das 
capacidades do 
supervisor 

- “(...) ou seja, no fundo (as orientações), são 
importantes porque me ajudam a conhecer melhor 
e a analisar as minhas capacidades, quer seja no 
âmbito da técnica ou da prática.” E1 (pág. 18) 
 
- “(...) daí que talvez do inato, a pessoa ter 
necessidade de fundamentar, de reflectir de forma a 
conseguir ter uma perspectiva diferente sobre o que 
é a orientação de alunos.” E4 (pág. 58) 
 
- “(...) e depois tem a ver mesmo com a reflexão das 
nossas práticas, quer de relação, quer de fazer, 
porque vêm novas ideias da escola, as duas 
discutimos (...)” E8 (pág. 108) 
 
- “(...) é necessário fazer um pouco de reflexão, são 
às vezes situações novas para o aluno e portanto às 
vezes exige uma certa reflexão sobre o que se 
passou.” E9 (pág. 129) 
- “(...) e então aí começamos nós a ver o que é que 
se passa e começo eu a fazer perguntas ou começo 
a dizer «então porque é que estás a fazer isso?»” 
E11 (pág. 141) 

  * Possibilita uma 
introspecção 
sobre a prática 

- “Para mim significa sempre uma auto-reflexão, 
uma introspecção, porque além de ao fim de cada 
dia eu falar com os meus alunos, em casa faço 
sempre uma análise sobre o desempenho desta 
minha função.” E1 (pág. 18/19 
 
- “Depois vou crescendo pela reflexão, porque vou 
reflectindo um bocado nas coisas que vou fazendo 
(...)” E2 (pág. 34) 
- “Mas sinto com as experiências que tive, que para 
a minha parte que foi sempre introspectiva, que 
algumas coisas...” E7 (pág. 91) 

  * Aprender 
através da auto-
reflexão 

- “(...) Eu nunca me restrinjo simplesmente àquilo 
que vejo, tento procurar e procurar mais, se não 
concordo com algo, manifesto-me (...)” E6 (pág. 
86) 
- “(...) até às vezes dizem que eu tenho mau feitio, 
na brincadeira, eu percebo perfeitamente, porque 
contesto muito as coisas, se não percebo, pergunto  
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CATEGORIAS SUB-CATEGORIAS INDICADORES UNIDADES DE REGISTO 

Factores 
Profissionais 
(cont.) 

A reflexão da 
prática como 
promotora de 
crescimento 
(cont.) 

* Aprender 
através da auto-
reflexão (cont.) 

o porquê e se não ficar convicto, a segunda e a 
terceira vez, volto a perguntar...”  E6 (pág. 86 

  * Aprender com 
a partilha de 
dúvidas com os 
pares 

“(...) nós quando temos um aluno para orientar, há 
colegas que também têm, nós vamos reunindo e 
falando sobre as dúvidas que eles têm, sobre as 
dúvidas que eles não têm, tentamos confrontar 
conhecimentos, e confrontar maneiras de transmitir 
e este aluno adequa-se mais a este tipo de método, e 
nós tentamos conversar sempre, e essas conversas 
são muito importantes, porque nos ajuda a adaptar 
melhor o nosso tipo de informação a passar ao 
aluno.” E10 (pág. 134 
 
- “(...) eu às vezes, que já sou profissional e não sei 
e pergunto...” E11 (pág. 141) 
 
- “(...) se for uma coisa que é para saber naquele 
momento, porque acho que é importante para 
aquele momento, para tratarmos o doente por 
qualquer razão, vou ter com alguém que me 
responda.” E11 (pág. 141) 
 
- “(...) e também procuro os colegas se for uma 
coisa momentânea e necessária para aquela 
altura.” E11 (pág. 141) 

  * Aprender com 
as reflexões e 
interrogações dos 
alunos 

- “ (...) aprende-se sempre com os alunos com as 
suas perguntas, e algumas imagens que eu tenho 
que foram sempre muito positivas e que tento ao 
máximo segui-las, porque penso que estão 
adequadas realmente ao tipo de ensino, e vão-se 
sempre fazendo rectificações nas várias áreas.” 
E10 (pág. 134) 
 
- “ (...) e por vezes vemos atitudes muito boas que 
nos ajudam a reflectir também.” E10 (pág. 135) 
 
- “Também me sento ao pé deles com alguma 
frequência para discutirmos em conjunto, o 
andamento do estágio.” E11 (pág. 142) 
 
- “As reflexões com eles são importantes, e há 
alunos mais interrogativos que outros.” E1 (pág. 
18) 
- “Essa reflexão, essas perguntas que surgem por 
parte deles fazem com que eu sinta que tenha à 
frente alguém que se preocupa com o aprender 
mais, porque eu costumo dizer que nós só temos 
dúvidas quando começamos a saber mais de 
alguma coisa.” E1 (pág. 18) 
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CATEGORIAS SUB-CATEGORIAS INDICADORES UNIDADES DE REGISTO 

Factores 
Profissionais 
(cont.) 

A reflexão da 
prática como 
promotora de 
crescimento 

(cont.) 

* Aprender com 
as reflexões e 
interrogações dos 
alunos (cont.) 

- “É claro que para mim essas interrogações são 
importantíssimas, porque me levam a descobrir as 
minhas próprias limitações, as minhas próprias 
necessidades, ou as minhas certezas.” E1 (pág. 18) 
 
- “ A minha aluna é muito objectiva, com perguntas 
muito pertinentes, o que me permitia não só falar 
daquilo que nos está a acontecer num determinado 
momento, com a situação que temos ali à frente, 
mas com o intuito de ir buscar outras situações não 
tão explícitas naquela situação (...).” E3 (pág. 43) 
 
- “ (...) se ela não fosse tão pertinente nas 
perguntas que fazia, se calhar não me dava 
oportunidade de ser tão vasta nas explicações.” E3 
(pág. 43) 
 
- “Há uma série de questões que os alunos nos 
põem e que nós não estamos habituadas a reflectir 
sobre elas no dia a dia em contexto de trabalho.” 
E4 (pág. 60) 
 
- “ (...) as perguntas deles são muito importantes, 
aliás uma coisa que eu costumo dizer quando tenho 
alunos é “todas as perguntas por mais tontas que 
sejam, coloquem-nas” (...) ” E6 (pág. 82) 
 
- “ (...) porque eu prefiro alguém com dúvidas, do 
que não terem dúvidas e acharem que são os 
melhores, e depois cometerem erros, seja a 
pergunta mais básica, eles que coloquem sempre. E 
eu demonstro logo esse interesse pelo aluno, e acho 
que é importante.” E6 (pág. 82) 
 
- “... por exemplo eu dizia-lhe “deves fazer assim” 
e ele perguntava-me o porquê, se calhar essa 
justificação das nossas actuações leva-nos a pensar 
no porquê de fazermos assim.” E7 (pág. 91) 

- “ Se calhar essas justificações são muito 
importantes, a aprendizagem deles é muito 
importante, mas também o nosso papel nesse 
processo de aprendizagem também é.” E7 (pág. 92) 

- “ (...) as interrogações são importantes, eu acho 
que é construtivo, acho que é muito importante (...) 
” E8 (pág. 104) 
- “ (...) até porque às vezes surgiam dúvidas que 
eram comuns e acho que se eles as exporem e tem 
de haver consciência do orientador se sabe 
responder correctamente ou não, acho que não há 
que improvisar e as duas pessoas têm de aprender e 
pesquisar.” E8 (pág. 104) 



 
 

 
 

 
 

 

225 

CATEGORIAS SUB-CATEGORIAS INDICADORES UNIDADES DE REGISTO 

Factores 
Profissionais 
(cont.) 

A reflexão da 
prática como 
promotora de 
crescimento 
(cont.) 

* Aprender com 
as reflexões e 
interrogações dos 
alunos (cont.) 

 
- “ (...) porque eu acho que tem de haver uma 
mensagem de um ou de outro e a mensagem tem de 
ser recebida, e quando não é recebida tem de ser 
discutida e reflectida não é? Tem de ser 
descortinada (...) ” E8 (pág. 106) 
 
- “ (...) muitas vezes eles colocam-nos questões em 
relação a isso, para o nosso crescimento 
profissional isso é muito importante, porque há a 
tendência da mecanização do trabalho e depois 
perdemos um bocadinho essa capacidade de 
questionar (...) ” E9 (pág. 118) 
 
- “ (...) nós próprios enquanto profissionais e de 
crescer também a nível profissional, eu gosto de 
trabalhar com eles por causa disso, e prefiro um 
aluno que me coloque muitas questões, para 
perceber em que ponto é que ele está, porque ele 
está ali é para pôr questões, e eu estou ali é para 
tentar responder a essas questões e tentar 
encaminhá-lo (...) ” E9 (pág. 118) 
 
- “Acho que há sempre uma aprendizagem, há 
sempre coisas que eles nos trazem novas, reflexões 
que eles às vezes que eles nos obrigam a fazer e que 
nós não estamos despertos para essa situação e é 
sempre uma aprendizagem.” E9 (pág. 129) 
 
- “ (...) é sempre uma altura que aprende com o 
próprio aluno, é o chamar de algumas coisas que se 
calhar estão menos marcadas, é o saber responder 
a essas questões do próprio aluno, acho que é muito 
importante, tanto a nível pessoal, como 
profissional.” E10 (pág. 136) 
 
- “Fazem normalmente muitas questões, mas se não 
o fazem, nós começamos a ver que eles não estão 
bem a perceber o que estão a fazer (...) ” E11 (pág. 
141) 
 
- “Ajuda sempre, porque eles fazem-nos sempre 
perguntas, às vezes perguntas “levadas da breca”, 
às vezes fazem-nos pensar, e vamos para casa 
estudar e desenvolvemo-nos.” E11 (pág. 147) 
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CATEGORIAS SUB-CATEGORIAS INDICADORES UNIDADES DE REGISTO 

Proporciona 
conhecimento 

* Fomenta a 
aquisição de 
saberes 

- “Agora estou em paralelo a fazer uma 
licenciatura em gestão, o que me dá muito gozo...” 
E1 (pág. 14) 

 

Formação 
académica 

Permite um 
melhor 
desempenho 
pedagógico 

* Possibilita um 
aprofundamento 
sobre pedagogia 

- “(...) A pedagogia que tive em termos de formação 
académica foi a que tive na escola, aquelas horas 
curriculares (...)” E5 (pág. 77) 
 
- “(...) fiz durante o quarto ano do curso, quando 
tive a cadeira de pedagogia (...)” E8 (pág. 106) 
 
- “(...) eu acho que consegui aprender no quarto 
ano, e foi no estágio de pedagogia que estivemos 
com vários alunos (...)” E8 (pág. 106) 
 
- “Acho que o quarto ano, para além disso tem a 
cadeira de pedagogia, e que desenvolve muito mais 
essa parte e que tu finalmente já és profissional, ou 
já tens os três anos, ou já tens outra capacidade de 
reflexão, de análise, de crítica.” E8 (pág. 109) 
 
- “(...) tenho o ano da licenciatura que investe na 
pedagogia.” E2 (pág. 35) 
 

* O curso de 
formação 
pedagógica de 
formadores 

- “Outra coisa que eu acho que foi importante foi o 
facto de eu sentir necessidade de procurar alguma 
formação no campo da orientação ou da 
pedagogia. Fiz o curso de formação de formadores 
aqui no hospital.” E1 (pág. 24) 

 
Formação 
Profissional 

  

Formação 
específica sobre 
supervisão 

* Formação no 
âmbito das 
parcerias 

- “(...) fui convidado a assistir a uma formação 
mesmo específica sobre a orientação de alunos em 
estágios, e isso clarificou-me algumas ideias, 
principalmente na área da avaliação, porque às 
vezes é muito difícil avaliar, há muitas componentes 
que não estão bem discriminadas nos objectivos de 
estágio.” E1 (pág. 25) 
 
- “(...) acho que essa questão da formação tem 
ajudado muito.” E1 (pág.26) 
 

Auto-
formação 

Aprendizagem 
pela pesquisa e 
investigação 

* Permite uma 
actualização do 
saber 

- “(...) e aí se nós investigarmos em casa, ou com 
eles ou no serviço através da net, penso que 
conseguiremos dar resposta... Enfim é muito bom 
para todas as partes.” E1 (pág. 27) 
 
- “(...) sou um bocadinho minucioso comigo mesmo, 
quando não sei vou à procura para saber.” E2 
(pág. 29) 
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CATEGORIAS SUB-CATEGORIAS INDICADORES UNIDADES DE REGISTO 

Auto-formação 
(cont.)  

Aprendizagem 
pela pesquisa e 
investigação 
(cont.) 

* Permite uma 
actualização do 
saber (cont.) 

- “Se não souber alguma coisa, sou humilde o 
suficiente para dizer que não sei, procuro saber, 
mas o que eu costumo fazer é, vamos os dois ver 
(...)” E2 (pág. 31) 
 
- “(...) hoje em dia temos as coisas muito 
facilitadas, é muito fácil obtermos a resposta, 
temos vários computadores com Internet.” E2 
(pág. 31) 
 
- “(...) depois vamos ver os dois em conjunto, se 
não conseguirmos, depois em casa tenho alguma 
bibliografia, o aluno provavelmente também e 
depois no dia a seguir confrontamo-nos com as 
coisas, eu acho que é muito eficaz.” E2 (pág. 31) 
 
- “(...) se nós não soubermos vamos procurar 
saber, ou na bibliografia, ou junto da classe 
médica, ou noutros colegas.” E3 (pág. 45) 
 
- “Portanto influenciou-me pelo facto de eu ter 
que fazer muito mais pesquisa, do que se não 
tivesse alunos (...)” E4 (pág.60) 
 
- “É preciso a pessoa realmente fundamentar-se 
muito mais, para saber argumentar com os alunos 
para saber porque é que se faz assim, é preciso a 
pessoa pesquisar mais porque o saber fazer deixa 
de ser tão inato e passa a ser muito mais 
fundamentado.” E4 (pág.60) 
 
- “Eu por exemplo quando sou questionado por 
alguma coisa, tanto faz ser aluno ou não ser, 
alguma coisa do serviço que eu não sei, que são 
muitas que vão surgindo no nosso dia a dia, há 
sempre pesquisa que vou fazer, há a pesquisa feita 
em casa, há a pesquisa aqui, nós hoje em dia 
temos Internet que podemos consultar no serviço 
(...) ” E5 (pág.69) 
 
- “(...) olhe a mim já me fizeram algumas 
perguntas que não sabia e não me considero mau 
enfermeiro, tento procurar para saber, para se me 
perguntarem amanhã eu já saber pelo menos 
aquela, posso não saber as outras, mas aquela eu 
já sei.” E5 (pág.72) 
- “(...) porque geralmente eu sou uma pessoa que 
consulto sempre as coisas, consulto o que posso 
(...)” E7 (pág. 92) 
- “(...) também estudei um bocadinho, agarrei um 
bocadinho nos livros lá da escola, que tinha lá em 
casa, pronto foi mesmo por mim (...)” E9 (pág. 
120) 
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CATEGORIAS SUB-CATEGORIAS INDICADORES UNIDADES DE REGISTO 

Auto-formação 

(cont.) 

Aprendizagem 
pela pesquisa e 
investigação 
(cont.) 

* Permite uma 
actualização 
do saber 
(cont.) 
 

- “Por vezes temos nós dúvidas sobre algumas 
coisas, estamos menos informados sobre algumas 
situações, fala-se com o aluno e em conjunto 
vamos procura esclarecer essa dúvida, tendo em 
conta a colaboração do aluno, porque é muito 
importante que o aluno pesquise realmente sobre 
essa dúvida, depois falamos os dois sobre a 
pesquisa que ambos fizemos para tentar chegar a 
uma conclusão.” E9 (pág. 129) 
 
- “(...) às vezes encontro-me a fazer realmente 
pesquisas sobre a integração de alunos, já 
consultei alguns trabalhos sobre a integração de  
alunos, mas formação dada pelo serviço, ou pelo 
hospital não temos.” E10 (pág. 133) 
 
- “Há realmente publicações muito boas sobre 
orientação de alunos, pessoas que realmente 
estudam e se dedicam a essa área, e é importante 
nós conseguirmos essa informação (...)” E10 (pág. 
135) 
 
- “Se for uma teoria que ele lhe deu na cabeça de 
perguntar, então eu digo «olha é assim, eu não sei, 
eu vou para casa estudar e tu também vais para 
casa estudar e amanhã falamos (…)»” E11 (pág. 
141) 
 
- “Assim pesquiso em casa, em livros ou na 
Internet, tento saber (...)” E11 (pág. 141) 
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