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Introdução 
O ensino superior em Portugal está dividido em dois sub-sistemas: o ensino 
universitário e o ensino politécnico. Esta divisão há muito que deixou de fazer sentido, 
já que é possível encontrar um número considerável de cursos que estão nos dois sub-
sistemas sem diferenças visíveis, quer no que respeita a conteúdos programáticos, 
quer a didáticas, quer à própria estrutura do corpo docente (Decreto-Lei no 107/2008 - 
Aprova o regime jurídico dos graus e diplomas do ensino superior, 2008).  
O ensino superior da saúde está repartido pelos dois sistemas, estando a medicina e as 
ciências farmacêuticas no sub-sistema universitário e todos os outros cursos no sub-
sistema politécnico. Logo aqui é possível constatar que cursos com a mesma natureza 
profissionalizante, se encontram sob domínios diferentes e com exigências distintas ao 
nível da constituição do corpo docente, aparentemente sem justificação científica que 
o sustente. Dentro do politécnico há ainda uma divisão político-administrativa que 
separa a enfermagem de todos os outros cursos que foram agrupados sob a 
designação de: tecnologias da saúde (Decreto-Lei no 107/2008 - Aprova o regime 
jurídico dos graus e diplomas do ensino superior, 2008). 

As Tecnologias da Saúde 
Nas tecnologias da saúde cabem 12 cursos de 4 anos de duração e 240 ects, que dão 
acesso a 16 profissões, mais 2 cursos de 3 anos e 180 ects, que dão acesso a 2 
profissões, todas elas regulamentadas por um organismo governamental. Os cursos 
que estão neste grupo são: Audiologia (Audiologista), Ciências Biomédicas 
Laboratoriais (agrupa as profissões de Análises Clínicas e de Anatomia Patológica), 
Dietética e Nutrição (Nutricionista), Farmácia (Técnico de Farmácia), Fisiologia Clínica 
(agrupa as profissões de Cardiopneumologista e Neurofisiologista), Fisioterapia 
(Fisioterapeuta), Imagem Médica e Radioterapia (agrupa as profissões de radiologia, 
medicina nuclear e radioterapia), Ortóptica (Ortoptista) Ortoprótese (Ortoprotésico), 
Saúde Ambiental (Técnico de Saúde Ambiental), Terapia da Fala (Terapeuta da Fala) e 
Terapia Ocupacional (Terapeuta Ocupacional). Com 3 anos de duração Higiene Oral 
(Higienista Oral) Prótese dentária (Protésico dentário). A variedade no ensino da 
saúde, a sua colocação no ensino superior, a organização curricular e a sua 
regulamentação profissional, garantem um elevado patamar de ensino e de exercício 
profissional (Portaria no 325/2000 - Aprova a lista de profissões regulamentadas, bem 
como das autoridades que, para cada profissão, são competentes para receber, 
apreciar e decidir dos pedidos formulados, 2000). 



395 
 

 

Objectivos 
O presente trabalho pretende demonstrar a importância da profissionalização do 
corpo docente, sendo esta entendida como um corpo docente estável e permanente, 
mas não obrigatoriamente constituído por professores que tenham como principal 
ocupação o seu trabalho docente. Apresentaremos o exemplo dos cursos da ESTeSC, 
onde este modelo está implementado (Decreto-Lei no 207/2009 – Altera o Estatuto da 
Carreira do Pessoal Docente do Ensino Superior Politécnico, 2009). 

Resultados 

Desenvolvimento 
Os resultados apresentados são médias das 8 licenciaturas em saúde leccionadas na 
ESTeSC. A estrutura curricular dos cursos é de 4 anos, estando a matriz das aulas 
dividida em aulas teóricas, teórico/práticas, práticas laboratoriais, orientação 
laboratorial e estágio. As aulas teóricas têm uma relação de 1 professor para 30 
alunos, as aulas teórico/práticas de 1 professor para 15 alunos, as aulas de prática 
laboratorial de 1 professor para 7/8 alunos, a orientação tutorial 1 professor para um 
aluno e o estágio de um professor para 2 alunos. Esta organização curricular garante 
uma proximidade dos conteúdos teóricos aos conteúdos práticos, desenhando um 
ensino integrado e estruturado de forma a que o aluno termine o curso em condições 
de exercer a profissão de imediato. 
A divisão por matriz é a que consta da tabela 1, onde verificamos que apenas 27,23% 
das aulas são no modelo tradicional para turmas de apenas 30 alunos. Já as restantes 
são aulas de proximidade, com 15,96% a realizarem-se em laboratório escolar ou 
hospitalar já na presença de paciente. De realçar os 28,16% da carga horária do curso a 
serem alocados ao estágio onde em formação em serviço tutelada, o aluno se 
“transforma em profissional”. 
Tabela 1 

Aulas Nº de alunos % de aulas no plano de estudos 

teóricas 30 27,23% 

teórico/práticas 15 26,29% 

práticas laboratoriais 7 15,96% 

orientação tutorial 1 2,34% 

estágio 2 28,16% 

 
Corpo Docente 
A profissionalização docente no ensino superior é uma tendência que a regra e a lei 
têm introduzido em Portugal. Essa profissionalização no ensino da saúde, deve ser 
feita com um equilíbrio que garanta altos padrões de qualidade de modo a que os 
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profissionais formados sejam uma garantia para os doentes e para as instituições de 
saúde. 
Os cursos do ensino politécnico têm de respeitar um padrão de corpo docente, que 
inclua professores no corpo permanente da escola em tempo integral e professores 
em tempo parcial que podem e devem exercer preferencialmente a profissão para a 
qual estão a formar. Os professores, todos eles, devem ter o grau de doutor ou em 
alternativa serem especialistas. Este titulo de especialista é atribuído, após um exame 
onde se discute um trabalho de investigação do candidato e o seu curriculum 
profissional, a docentes que tenham um mínimo de 10 anos de experiência na 
profissão para a qual estão a formar. Há pois, a intenção de garantir que a graduação 
académica dos professores/doutores é complementada pela experiência do exercício 
profissional dos professores/especialistas. 
 
Corpo Docente dos Cursos na ESTeSC 
A aposta tem sido a de garantir um corpo docente em permanência, constituído 
preferencialmente por doutorados, que assegurem a liderança do ensino e que 
estejam fundamentalmente centrados no ensino teórico e na investigação clínica 
aplicada. No presente, esta realidade ainda não foi possível de alcançar na totalidade, 
havendo um percentagem de aulas asseguradas por mestres doutorandos. Já as aulas 
teórico/práticas e as práticas laboratoriais são predominantemente asseguradas por 
professores especialistas, com atividade principal na prática hospitalar e a sua ligação 
diária à clinica, sendo uma garantia de atualidade científica e tecnológica que permite 
transmitir aos alunos um conhecimento atualizado e experiente e permite formar 
profissionais de excelência. Importa ainda realçar que grande parte das aulas de 
prática laboratorial decorrem já em ambiente hospitalar e aquelas onde isso não 
acontece, decorrem nos laboratórios da escola, equipados com tecnologia da mais 
atual. O estágio é um momento impar de aprendizagem e decorre totalmente em 
ambiente hospitalar, com o aluno integrado na equipa clinica, sob tutela de um tutor, 
ao longo de um ano letivo, onde este tem a oportunidade de vivenciar as diversas 
experiências com que a vida profissional o vai confrontar. 
Na atualidade e ainda longe do que seria desejável a distribuição do corpo docente é a 
da tabela 2, com 7,39% dos professores a não ser detentor de qualquer dos títulos, 
21,18% é doutorado e 71,43% é especialista. 
Tabela 2 

 

% de aulas 

Doutor 21,18% 

Especialista 71,43% 

Outro 7,39% 
 

Tabela 3 

  % de aulas 

Doutor 29,25% 

Especialista 60,54% 

Outro 10,20% 
 

 
Podemos re-analizar os mesmos dados, mas excluindo as horas atribuídas ao estágio, 
verificando assim o maior equilíbrio da distribuição. São os dados da tabela 3, onde os 
doutores lecionam 29,25% da carga horária e os especialistas 60,54%. 
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Quanto ao vínculo, a ligação do corpo docente à escola distribui-se da seguinte forma: 
37,56% das horas de aulas são lecionadas por professores que estão na escola em 
tempo integral, enquanto que os docentes em tempo parcial, dos quais a maioria são 
especialistas hospitalares leccionam 62,43% das aulas. Podemos verificar os dados na 
Tabela 4. 
Tabela 4 

  % de aulas 

Integral 37,56% 

Parcial 62,43% 
 

Tabela 5 

  % de aulas 

Integral 51,67% 

Parcial 48,32% 
 

 
Fazendo o mesmo exercício e excluindo as horas de estágio, a leitura é 
substancialmente diferente, com os professores em tempo integral a leccionarem a 
maioria das aulas, 51,67%, enquanto os professores em tempo parcial leccionam 
48,32%, como podemos ver na Tabela 5. 

Conclusão: A profissionalização docente no ensino da saúde 
O ensino da saúde está organizado no pressuposto de qualidade que garante “fazer 
bem à primeira”, ou seja, em saúde a possibilidade de errar embora esteja sempre 
presente, deve ser eliminada o mais possível, pois o erro pode colocar em causa a vida 
do doente. 
No exemplo de que nos servimos – cursos de saúde da ESTeSC, a aposta de 
profissionalização do corpo docente não passa por colocar toda a carga letiva em 
professores que façam da atividade docente a sua profissão. Quer isto dizer, que é 
possível um elevado grau de profissionalização e de qualidade do corpo docente sem 
que os professores estejam todos em regime de tempo integral na escola. Aliás, hoje é 
possível constatar que esse não é o caminho, já que quando o corpo docente perde a 
sua ligação à profissão que forma, este se desatualiza com mais facilidade e os padrões 
de qualidade descem. 
Entendemos pois, que tal como acontece no exemplo que escolhemos, a 
profissionalização do corpo docente deve passar por 2/3 dos professores dedicados à 
carreira académica, preferencialmente doutorados que deem particular atenção à 
condução dos processos pedagógicos e da investigação. O outro 1/3 de professores 
deve estar no exercício da profissão, assegurando predominantemente o ensino 
prático, fazendo uma ponte de grande proximidade com a prática corrente. Todo este 
corpo docente deve ser no entanto profissionalizado, no sentido de que deve manter 
um vínculo hierárquico e permanente com a escola, garantindo uma constância e uma 
continuidade do ensino e da aprendizagem dos conteúdos programados no plano de 
estudo. Na tabela 6 exemplificamos a situação ideal e aquela cuja estratégia o curso 
em análise está a seguir e que se pretende atingir no final do ano letivo 2016/2017. 
Excluindo as horas atribuídas ao estágio, que passam obrigatoriamente por 
profissionais especializados e colocados em hospitais, a distribuição horária deve ser 
de 66,88% (42,56% + 24,32%) de professores com percurso académico, doutorados e 
cuja atividade docente seja a sua principal ocupação, sendo que destes, entendemos 
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que 24,32% devem ser simultaneamente especialistas, ou seja devem manter algum 
vínculo à atividade clínica e 33,11% devem ser profissionais clínicos, com ligação 
parcial à docência. 
Tabela 6 

  % de aulas 

Doutor 42,56% 

Doutor/Especialista 24,32% 

Especialista 33,11% 

 

Em suma, a profissionalização do ensino superior da saúde não passa por corpos 
docentes totalmente desvinculados da prática clínica, pois só dessa forma é possível 
garantir altos padrões de qualidade, tão necessários quando se formam profissionais 
que lidarão no dia-a-dia com a vida de pessoas debilitadas e/ou doentes. 
Sendo o modelo de ensino superior de saúde diverso de país para país, consideramos 
que o modelo português garante um elevado padrão e uma elevada qualidade de 
ensino, sendo no entanto necessário rever alguns conceitos, como o sistema binário, 
ou a possibilidade da profissionalização do corpo docente se encaminhar para a 
totalidade de professores exclusivamente dedicados ao ensino, o que pode colocar em 
causa o modelo de ensino atualizado e muito próximo da realidade profissional do dia-
a-dia. 
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