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Resumo: 

O problema tradicional da relação entre a teoria e a prática assume particular relevância na 

formação de profissionais de ajuda (Hugman, 2005), como é o caso da enfermagem, e adquiriu 

uma especial acuidade com as transformações a ocorrerem no Ensino Superior. Do ponto de 

vista identitário, o problema focaliza as representações que os formadores têm da sua função e a 

relação entre diferentes tipos de formadores como relação entre diferentes tipos de saberes.  

Nesta comunicação apresentam-se e discutem-se resultados de uma pesquisa exploratória sobre 

as identidades dos formadores em enfermagem, vistas como identidades situadas - a 

organização das diversas identidades individuais, pessoal e sociais, numa situação particular 

(Hewitt, 1991; Wiley e Alexander, 1987), como por exemplo a formação inicial.  

Com o objetivo de identificar eixos identitários segundo os quais variam as perspetivas dos 

diferentes participantes da formação, realizaram-se entrevistas a informantes chave (dirigentes 

pedagógicos, científicos e administrativos da escola de formação), dois grupos focais com 

formadores e um grupo focal com estudantes de uma mesma escola de enfermagem. 

Participaram nos grupos focais de formadores: regentes de disciplinas - enfermeiros e não 

enfermeiros, internos ou externos; tutores e gestores pedagógicos.  

Os resultados indicam que as perspetivas dos participantes (identidades situadas) variam em 

função da posição no processo de formação (estudante, tipo de formador e ocupação de cargos), 

e, no caso dos formadores, em função da idade, da qualificação académica, do tempo ao serviço 

na formação, do género, da área de especialização ou saber e do serviço ou instituição de 

trabalho. 

 



1. Formação em enfermagem e identidades formadoras: eixos de um estudo exploratório 

Durante a última década, vários investigadores, que incidem os seus estudos na articulação entre 

formação e práticas profissionais, indicam que há uma discrepância entre aquilo que as teorias 

sugerem, aquilo que se ensina na formação inicial em enfermagem e aquilo que na prática 

profissional acontece. Reconhece-se a “insuficiência” da formação inicial de cursos 

profissionalizantes de várias áreas, entre elas e especificamente em Portugal a enfermagem, com 

efeitos dificultadores nos processos de construção das identidades profissionais (Carapinheiro, 

1993; Lopes, 1993, 2001a 2001b; Costa, 1998; Abreu, 1994 e 2001; Pinto, 2000; N. Lopes, 

2001; Lima, 2010). 

A montante, destacam-se as transformações decorrentes da integração da formação em 

enfermagem no ensino superior e um profissionalismo dos professores de enfermagem em 

Portugal 

com exigências a nível académico, implicando competências e ações nas áreas da formação, da 

gestão, da docência e da investigação (Soares, 1993; Nunes, 2003; Amendoeira, 2006, 

Mestrinho, 2006 e 2008; Morais, 2008, Barroso, 2009). 

Nesta continuidade de pensamento, é relevante para o estudo das identidades dos formadores em 

enfermagem considerar a questão relativa à dualidade de papéis subjacente a esta entrada da 

formação em Enfermagem no Ensino Superior. Concretamente no Reino-Unido, Andrew e 

Wilkie (2007) abordam este assunto e salientam que, de facto, a transição de um contexto 

prático (ser clínico) para um contexto teórico (ser formador), implica a manutenção de uma 

dualidade de papéis, na medida em que o sujeito continua ligado a dois campos diferentes, o que 

provoca nos novos académicos um novo desafio. Esta transição entre dois campos, muitas vezes 

tão distintos, pode provocar aquilo que é denominado como choque cultural (“culture shock”), o 

que tem, claramente, implicações na identidade. 

Concomitantemente, as transformações que ocorreram/ocorrem no Ensino Superior, a 

intensificação do trabalho dos formadores, as novas caraterísticas dos estudantes e a 

implementação de um novo paradigma centrado na aprendizagem têm-se constituído como 

objeto de preocupações e de pesquisa. Destas, destacamos a atenção dada por esta equipa de 

investigadores ao processo de aprendizagem “ao vivo” dos estudantes de enfermagem, cujas 

relações sociais que estabelecem para aprender, se apresentam como determinantes das 

transições identitárias pessoal e profissional dos futuros enfermeiros (Lima e Lopes, 2009 e 

2011; Lima, 2010). 

Este problema tradicional da relação entre a teoria e a prática e os processos de (re)construção 

das identidades, pessoais e profissionais, assumem particular relevância na formação de 



enfermeiros considerados como profissionais de ajuda (Rogers,1984; Hugman, 2005; Phaneuf, 

2005; Chalifour, 2008). 

Espera-se do futuro enfermeiro o desenvolvimento da sua humaniude enquanto preocupação 

com a humanidade - o interesse por si mesmo e o interesse pelo outro (Hesbeen, 2006: 28), 

inscritos como profissionais do cuidar-curar transpessoal, que supõe um novo paradigma de 

“enfermagem transpessoal como artista ontológico”, conceptualizado por Watson (2002: 21); e 

enquanto profissionais do «cuidar corporal», um novo paradigma pedagógico (Lima, 2010), 

uma emergência no presente para assegurar o futuro. 

O projeto Formação Inicial de Profissionais de Ajuda, financiado pela 

FCT/FEDER/COMPETE, pretende, no caso da Enfermagem, contribuir para a elucidação de 

componentes da formação inicial que concorram efetivamente para esse perfil, focando os 

climas de formação e as identidades dos formadores. 

Neste texto, apresentamos dados exploratórios relativos aos formadores de enfermeiros, que 

possam servir de base para a construção de meios de recolha de dados mais abrangentes e 

acurados, mas também de primeiro passo na produção de conhecimentos nesse domínio. 

As identidades dos formadores de enfermagem são concebidas como identidades situadas 

(Hewitt, 1991, Wiley & Alexander, 1987) - identidades pessoais (forjadas ao longo da biografia 

pessoal) e identidades sociais (resultantes da interação direta e indireta do indivíduo com os 

seus contextos de vida), reorganizadas em função de uma situação concreta. Estas identidades 

situadas produzem-se através das interações e inserções específicas, e das auto e hetero 

atribuições dos participantes. 

 

2. Estudo exploratório sobre as identidades formadoras em Enfermagem 

Tendo por locus uma escola de enfermagem portuguesa, foram realizadas entrevistas a 

informantes-chave - Presidente do Conselho Pedagógico, Diretor de Curso, Diretor de Escola, 

Presidente da Comissão Técnico-Científica e Presidente da Associação de Estudantes. 

Realizaram-se também três Grupos Focais: dois junto de formadores, “séniores” e “jovens”. 

Participaram nestes Grupos Focais professores regentes de unidade curricular (enfermeiros e 

não enfermeiros; com contrato a tempo parcial ou integral); gestores pedagógicos (assistentes 

enfermeiros contratados a tempo inteiro e contratados a tempo parcial) com funções mais 

destinadas para a orientação do estudante no practicum; e enfermeiros tutores do contexto 

profissional, que prestam cuidados às pessoas sãs ou doentes e, simultaneamente, orientam os 

estudantes no ensino prático. Foi ainda realizado um Grupo Focal com estudantes do 1.º, do 2.º, 

do 3.º e do 4.º ano do Curso de Licenciatura em Enfermagem (CLE). 



A análise de conteúdo dos discursos, realizado com apoio do software NVivo 9, deu origem a 

um sistema de codificação, organizado em Dimensões e categorias que passamos a descrever. 

A dimensão “profissão” descreve as “visões sobre a profissão de enfermagem” e as “visões 

sobre as condições atuais do exercício da profissão”. 

A dimensão “instituição” descreve as perspetivas sobre a instituição (Escola ou Instituto) 

salientando os “modos de liderança”, as “políticas de formação”, a “garantia da qualidade” e as 

“mais valias e os constrangimentos institucionais”. A dimensão “currículo” inclui as perceções 

sobre a “organização do currículo”, o “desenvolvimento do currículo”, as “componentes teórica, 

prática e sua articulação” e, também, sobre a “avaliação”. A dimensão “formadores” carateriza 

as qualidade dos formadores e integra as suas “caraterísticas” e as suas “relações”. O mesmo 

acontece com a dimensão”estudantes”. Finalmente, a dimensão “formação” descreve o modelo 

de formação, enfatizando as “relações de formação” nos diferentes espaços de ensino e 

aprendizagem e os principais “princípios orientadores”. 

Na análise, que se centrou na indagação sobre as identidades dos formadores, procurámos saber 

quem disse o quê em cada dimensão ou categoria e como esses discursos se relacionavam. 

Considerando-se os formadores internos à escola como ponto de referência, esses discursos 

foram 

depois distribuídos nos quatro quadrantes do espaço elementar da identidade (Lopes, 1993, 

2001a; Marta, 2003; Lima, 2003 e 2010; Zavalloni e Louis-Guérin, 1984), resultantes do 

cruzamento ortogonal do eixo da identidade (os próprios e os outros) e da afetividade (afeto 

positivo ou negativo): aspectos positivos internos (do self) – Quadrante A, aspectos negativos 

internos (do self) – Quadrante B; aspetos positivos externos (do Outro) – Quadrante C, e aspetos 

negativos externos (do Outro) – Quadrante D. 

Dele extraímos em síntese o que os participantes reconhecem como qualidades de “uns” e de 

“outros”, segundo processos de identificação, diferenciação e oposição, no/s contexto/s onde a 

formação inicial em enfermagem acontece (e dessas as consideradas negativas e positivas). As 

qualidades do “Nós” e dos “Outros” são a seguir descritas em função dos quadrantes referidos: 

. Quadrante A – Identificação das qualidades positivas de “NÓS” em contexto/s onde a 

formação inicial em enfermagem acontece; 

. Quadrante B – Identificação das qualidades negativas de “NÓS” em contexto/s onde a 

formação inicial em enfermagem acontece; 

. Quadrante C a identificação das qualidades positivas de “OUTROS” em contexto/s onde a 

formação inicial em enfermagem acontece; 



. Quadrante D, a diferenciação de “OUTROS” relativamente às qualidades que pensam não 

serem desejáveis nos atuais contextos onde a formação inicial em enfermagem acontece, por 

terem uma influência negativa na pessoa, no ensino em enfermagem e no exercício profissional, 

ou porque se constituem como fontes de preocupação com impacto no futuro profissional. 

 

3. Vivências identitárias na formação em Enfermagem 

Pretendemos agora apresentar os resultados emergentes que nos permitem uma visão 

compreensiva, interpretativa e crítica das identidades profissionais situadas. 

 

3.1. As condições atuais da profissão: um self frustrado 

No Quadrante C, do ponto de vista dos formadores com cargos as condições atuais da profissão, 

vislumbram novos mercados e constituem-se como áreas privilegiadas da enfermagem, 

apresentando-se como oportunidades para desenvolver o empreendedorismo e a profissão. 

Em sentido oposto, no Quadrante D, podemos verificar que este assunto preocupa todos os 

participantes. Estes consideram que as condições atuais da profissão - nomeadamente as 

políticas de recessão que estabelecem “rácios mínimos” enfermeiro-utentes/doentes nos locais 

de trabalho, o desemprego dos enfermeiros recém formados em Portugal e a insegurança da 

flexibilidade do emprego - são riscos com impacto na dimensão social da profissionalidade. 

Enfim, a totalidade dos participantes expõe a existência de um self frustrado que se reconhece 

desvalorizado pelas políticas de saúde para a profissão, muito embora o discurso dos 

responsáveis pelos cargos da instituição revele um self otimista em relação a um futuro mais 

prometedor para a profissão. 

 

 

3.2. Instituição e dualidades identitárias 

No Quadrante A, a integração no Instituto Politécnico emerge, para os formadores com Cargos, 

como elemento de satisfação profissional, pela oportunidade de reconhecimento social e de 

questionamento sobre o sentido da existência do sistema de ensino politécnico e do sistema de 

ensino universitário. 

Contudo, no que concerne a integração no Instituto Politécnico, há formadores com cargos que 

identificam dificuldades nesta transição, realçando a competitividade, o insucesso mais elevado 

e o maior pragmatismo, como aspetos negativos destas transições, como podemos verificar no 

quadrante B. 



Todos os participantes identificam como qualidades positivas determinadas caraterísticas do 

Espaço ‘Escola’, nomeadamente: ser uma escola pequena, onde se fomenta um ambiente 

familiar e a comunicação entre as pessoas, se estimula e facilita a proximidade com os 

estudantes, e se promovem boas relações entre estudantes e entre docentes e estudantes 

(quadrante A). 

No quadrante C, podemos identificar o valor atribuído pelos estudantes a “OUTROS” 

interveniente da escola, particularizando os serviços académicos que destacam pela sua 

excelência 

Mas sobre este assunto - qualidades do espaço ‘escola’ – há estudantes que consideram como 

aspeto negativo o espaço físico limitado e o facto de a escola, sendo pequena, aportar conflitos 

relacionais, dada a proximidade entre as pessoas (quadrante D). 

Como pudemos verificar, o quadrante A e B, sobre os formadores ocupantes de cargos, indica-

nos um self que experiencia a dualidade entre o sentimento de satisfação profissional pela 

transição para o ensino superior e politécnico, que gera um sentimento de valorização 

profissional, e um sentimento de insegurança frente aos desafios implícitos e ainda não 

esclarecidos sobre a oportunidade de transição do ensino de enfermagem para o ensino 

universitário. 

Quanto às inúmeras qualidades que se descrevem sobre o espaço Escola, que são 

verdadeiramente identificadas por todos os participantes como um aspeto positivo relevante, 

podemos no entanto verificar elementos de diferenciação no Outro Estudante, reveladores de 

um self que sente o limite deste espaço físico como algo que o constrange e interfere na 

harmonia das relações interpessoais. 

 

3.3. O modelo de formação: um self satisfeito e reconhecido ainda que ameaçado 

No Quadrante A, podemos constatar que todos os formadores salientam a qualidade da 

formação, reconhecida a nível nacional e internacional, acreditam na qualidade do modelo de 

formação, identificam a presença de coerência intra e inter unidades curriculares, reconhecem 

que os formadores mais novos mobilizam métodos e dispositivos atuais, consideram que o 

corpo docente fala a mesma linguagem e que a formação promove o desenvolvimento cognitivo, 

técnico e sobretudo o desenvolvimento socio-relacional. 

Destacam, ainda, o valor das parcerias com os contextos práticos de saúde, com um bom 

planeamento junto das instituições de estágio, impondo uma proximidade na e para a orientação 

dos estudantes, a partilha teoria-prática e o acompanhamento dos estudantes na prática. 



Por sua vez, no quadrante C, os estudantes reiteram esta mesma qualidade da formação e da 

organização dos ensinos clínicos, sublinhando o seu efeito positivo nos futuros profissionais. 

Consideram o CLE como um Curso que os prepara a nível profissional, mas também ao nível 

pessoal, promovendo o espírito crítico e a autonomia individual. 

Salientam, ainda, a importância do que aprendem com as relações que estabelecem com pessoas 

que estão nos contextos práticos de Enfermagem, particularmente junto dos doentes/utentes 

Poderemos dizer que o quadrante C integra um self estudantil reconhecido pelas qualidades 

positivas da escola formadora, que descrevem o quadrante A, sobressaindo o agrado pelo que 

dizem ser uma imagem de marca de um modelo de formação que forma profissionais e pessoas 

para a vida e os distingue dos demais estudantes de outras escolas. 

Nos quadrantes A e B, a qualidade da formação emerge igualmente. Revela-se como uma zona 

híbrida, que tanto serve como oportunidade, como de ameaça para os estudantes finalistas. Ou 

seja, face à conjuntura política atual, abre os horizontes, incentivando os seus estudantes a irem 

para além fronteiras; contudo, retirando-lhes a oportunidade de investirem e se desenvolverem 

profissionalmente no seu país. 

Nesta mesma conjuntura político-social, com impacto na saúde e na educação, todos os 

participantes reconhecem que a qualidade da formação está comprometida pela intensificação 

do trabalho, pela falta de tempo, pela falta de disponibilidade do corpo docente, dos enfermeiros 

e dos próprios estudantes e pela carga horária do CLE, impeditiva da participação ativa dos 

estudantes nas atividades promovidas pela escola (quadrante B) 

Do mesmo modo, no quadrante D, também os enfermeiros gestores e enfermeiros tutores 

reconhecem que as condições atuais dos contextos de saúde dificultam a orientação de 

estudantes no practicum, e, ainda assim, reconhecem a falta de parceria entre pares; os 

estudantes salientam como aspeto negativo da formação a carga horária muito exigente, a 

dispersão dos campos de estágio e a falta de condições económicas para assegurar a mobilidade, 

que alguns dos estudantes vivenciam. 

Podemos identificar um self, quer daqueles que estão próximos do contexto académico quer 

daqueles que se aproximam ou estão próximos da prática e da realidade profissional, indicador 

de forte 

sentimento de frustração frente às condições político-sociais, que abalam os investimentos 

pessoais e o reconhecido valor da qualidade da formação na instituição, neutralizando o seu 

impacto no pais. Estes elementos constituem-se em contravalores dos selves, que espelham 

visões discordantes, mas sobretudo impotentes face a esta realidade, ainda que a resiliência seja 

também evidente. 



 

3.4. A investigação como projeto identitário 

No Quadrante A, os formadores com cargos salientam a importância da Investigação, 

reconhecendo que ela permite o desenvolvimento de competências favorecedoras da 

aprendizagem e salientando o valor que representa o forte investimento na formação avançada 

ao nível do Doutoramento por parte dos docentes nos últimos anos. 

No entanto, estes formadores responsáveis por cargos também reconhecem como aspeto de 

maior fragilidade o assunto “investigação”. Consideram importante investir neste eixo 

estratégico, como missão da escola e do instituto, recorrendo a parcerias e à consolidação de 

protocolos com os contextos práticos, criando um centro de investigação e ainda assegurando a 

dispensa para formação avançada (quadrante B). 

Para os estudantes, no quadrante C, a Investigação é representada como um aspeto positivo na 

formação académica e na vida profissional, enquanto processo contínuo que permite o 

desenvolvimento, a atualização constante de conhecimentos e a capacidade de serem agentes de 

mudança na profissão. 

Como pudemos acompanhar, nos quadrantes A e B, os formadores com cargos apresentam um 

self que volta a sentir o constrangimento da dualidade entre o valor da investigação para si, com 

forte investimento pessoal, e o reconhecimento do outro, nomeadamente através do recurso a 

estratégias interinstitucionais, decisivas para o futuro da profissão. 

A investigação aparece igualmente valorizada no quadrante C pelos estudantes, indicando um 

self motivado, com responsabilidade assumida para o mesmo fim – a formação e o 

desenvolvimento profissional ao longo da vida e a inovação. 

3.5. Da teoria, da prática e da avaliação: currículo e identidades situadas formadoras e em 

formação 

De seguida, apresenta-se o que pensam, por um lado, os formadores “seniores” e os formadores 

com cargos (os “NÓS”) e, por outro, os enfermeiros gestores “jovens” e os estudantes (os 

OUTROS”) sobre o currículo do CLE, onde se salientam diversas qualidades positivas. 

Os formadores seniores e com cargos pensam a organização do CLE como tendo a duração 

adequada (4 anos) e reconhecem que existem competências de planificação, integração e 

adaptação. 

Reconhecem a existência de um “saber sustentado” no modo como se ensina a componente 

teórica e pela existência de uma prática “sustentada”, relativa à implementação da filosofia que 

inspira 



o modelo de orientação de estudantes preconizado pela escola (reconhecendo que uns 

professores fazem-no “melhor que outros”), e à sensibilização dos estudantes para a construção 

do modelo “de si próprio”, enquanto modelo “emancipador”. 

Para aqueles que estão mais próximos dos contextos da prática profissional, os enfermeiros 

gestores “jovens” e os estudantes dos últimos anos, a componente prática é a mais valorizada, 

estando ausente o valor da componente teórica (quadrante C). Tal como os formadores, os 

estudantes valorizam uma prática “sustentada”, a quantidade de horas destinadas à prática - 

“grande” e “alargada, o modelo de orientação “crítico-reflexivo”, a aproximação à “vida real” 

profissional (com forte influência na decisão profissional, quando inicialmente estão 

“indecisos”) e, finalmente, a oportunidade de desenvolverem competências “na relação com as 

pessoas” e “na relação consigo mesmos”. 

Estes quadrantes A e C indicam-nos, no caso dos formadores “seniores” e com cargos, a 

presença de um self fortificado por um grande sentimento de orgulho no desenvolvimento 

curricular do CLE, pelo reconhecimento da dimensão científica “sustentada” por parte dos 

professores, e pelo reconhecimento do modelo de formação como emancipador do estudante. 

Da mesma forma, no caso dos formadores enfermeiros gestores e dos estudantes, constata-se a 

presença de um self realizado pelo valor da dimensão prática “sustentada”, na “vida real” e 

junto das pessoas, experiência determinante para que o self indeciso no início do curso encontre 

neste espaço a motivação para se autodeterminar, decidindo que a enfermagem é a profissão 

desejada. Podemos ainda identificar um self realizado através do modelo de formação critico-

reflexivo que, pelas oportunidades de comunicação com as pessoas que oferece e pela 

descoberta de si mesmo que permite, forma as suas competências relacionais. 

Opostamente, no que concerne à organização do currículo do CLE todos os participantes 

identificam como aspetos negativos a carga horária “elevada”. 

Sobre este assunto, os formadores, e sobretudo os formadores com cargos, consideram o Plano 

de Estudos “desajustado” aos fenómenos sociais atuais e às novas determinantes da saúde, com 

poucas simulações em laboratório. Consideram, ainda, os contextos onde decorre a prática 

muito “dispersos” e impeditivos da adequada gestão do tempo para outras funções docentes. Na 

componente teórica identificam que alguns professores recorrem a aulas “muito expositivas” e 

que o número de alunos é “elevado”. 

Relativamente à componente prática, os formadores identificam que há “alguns” professores 

que recorrem a modelos de formação “piores”, que há enfermeiros que consideram a 

revalorização profissional uma “perda de tempo” e que há quem defenda que o estudante na 

prática tem que já ter a teoria “ultrapassada”. 



No quadrante D, podemos verificar que para os estudantes, a organização do currículo do CLE 

possui um período de duração “demasiado curto”, que os horários são elaborados segundo o 

interesse. 

dos professores e que os ECTS são “mal distribuídos”; reiteram também que os contextos 

práticos são “dispersos”. Os estudantes finalistas, sobre a componente prática, identificam como 

aspeto negativo a falta de planeamento, de uniformização e de apoio à integração aos contextos 

práticos, e o grau elevado de exigência de adaptação aos “diferentes gestores”. 

Opostamente ao sentido extraído anteriormente sobre o currículo do CLE, na sua organização, 

na componente teórica e na componente prática, a partir do conteúdo inscrito nestes quadrantes 

B e D, identifica-se um self dos formadores com cargos em conflito com preocupações 

centradas na reorganização do plano de estudos e nos modos de ensinar e de orientar utilizados 

por outros professores, quer no ensino teórico, quer em ensino prático. 

Em sentido idêntico podemos identificar um self dos estudantes “quase” profissional, que revela 

um sentimento de discordância sobre aspetos da organização curricular, com destaque para a 

atribuição dos ECTS e a seleção dos campos de estágio; podemos também identificar um self 

que indica a presença de tensão e conflito constantes pela necessária adaptação pessoal a 

diferente gestores, quando existe falta de planeamento e integração junto dos contexto onde se 

realizam. 

Também emergem as qualidades positivas do currículo do CLE especificamente relacionadas 

com a relação teoria-prática, do ponto de vista dos formadores com cargos e do ponto de vista 

dos formadores enfermeiros gestores e dos estudantes (quadrante A e C). 

Para os responsáveis por cargos, a relação componente teórica e prática destaca-se pela 

“ideologia e filosofia” em que se inscreve o modelo de formação, pela “dialética” teoria-prática, 

“de reciprocidade”, favorecedora da “apropriação” e da “interpelação” do conhecimento a que 

recorrem os formadores, pelo valor da prática como “espaço de excelência” para teorizar, pelo 

“acompanhamento” dos estudantes por parte dos formadores académicos e práticos; e pelos 

processo de auto e hetero avaliação, reunindo a participação de “todos os atores” da 

aprendizagem. 

A relação componente teórica e prática, para os estudantes e gestores, é também reconhecida 

como sendo a “dialética” teoria-prática, um saber-fazer sustentado, “reflexivo” e ”relacional”. 

Valoriza-se a proximidade dos enfermeiros “contratados” e dos “tutores” a estes processos de 

aprendizagem e à escola. 

Valorizam igualmente o processo de avaliação com a participação de todos os atores, 

considerando-o um processo justo. 



Ambos os quadrante A e C permitem identificar, quer nos formadores em geral, quer nos 

responsáveis por cargos, quer nos estudantes, um self satisfeito, realizado, fortemente 

socializado no discurso científico coletivo quanto ao valor que representa nesta escola a relação 

“dialética” teoria-prática e o valor atribuído ao processo de avaliação vigente que inclui todos os 

participantes na aprendizagem. 

Opostamente, podemos constatar, nestes dois quadrantes, B e D, a identificação de aspetos 

negativos relacionados com os anteriores assuntos quer na perspetiva dos formadores com 

cargos quer na perspetiva dos estudantes finalistas. 

Os responsáveis de cargos reconhecem a dificuldade de articulação teoria-prática em alguns 

contextos profissionais, um “contra-senso” na opinião de um deles. Os estudantes finalistas vêm 

ao encontro desta ideia ao reconhecerem o “desfasamento” da teoria à prática, que provoca 

“choque” pessoal frente a duas realidades diferentes. 

Quanto ao assunto da avaliação, ambos os grupos de participantes reconhecem a presença de 

medo da “nota”, a presença de conflito nas relações no interior do grupo de estudantes, e a 

competitividade pela “nota” no 4.º ano. 

Os estudantes finalistas vão ainda mais longe ao reconhecerem que a presença de “medo” pela 

avaliação, os deixa rendidos ao poder dos formadores que têm a “faca e o queijo na mão”. 

Reconhecem, ainda, a presença de incoerência entre os objetivos alcançados no estágio e a nota 

atribuída, e entre os critérios definidos e a atribuição da nota, realçando o valor da “nota” para 

si, para o seu “futuro” profissional cada vez mais difícil. 

Nestes quadrantes, o que mais se destaca nos estudantes finalistas é a presença de um self 

sofredor, onde o medo e o conflito nas relações interpessoais com os formadores e a 

competitividade com colegas vigoram. Podemos, ainda, encontrar um self que revela um 

sentimento de discordância sobretudo nos aspetos relacionados com a atribuição da 

classificação final dos estágios - um self com um sentimento de injustiça, pelo que considera 

uma situação incoerente dos processos de avaliação, nos objetivos definidos, nos critérios 

utilizados e nas atividades por si desenvolvidas. Encontramos, ainda, um self conscientemente 

submisso, rendido ao poder do formador, aprendendo a construir uma identidade na lógica da 

estratégia, reprimindo a verdade de si nos relatórios de estágio e de autoavaliação ao “escrever o 

que [os formadores] querem ouvir”. Procura-se assim uma saída para a entrada no mercado de 

trabalho pelo valor social que representa uma “nota” elevada. Podemos, também, destacar, num 

dos responsáveis de cargo, um self impotente frente a estas realidades, ao ter esta mesma 

consciência. 

Finalmente, destaca-se a presença, num dos responsáveis de cargo, de um self com um 

sentimento de frustração ao lidar com dualidades, denominadas de contra-sensos, onde impera o 



desfasamento entre a teoria e a prática, encontrados em determinados contextos profissionais. 

Pelas mesmas razões, podemos encontrar igualmente, nos estudantes finalistas, um self invadido 

pelo choque, ao aprender a ser enfermeiro nestas realidades profissionais. 

 

3.6. As relações identitárias entre a estratégia, a integração e a subjetivação 

Nos quadrante A e C estão inúmeras qualidades relacionais entre todos e para todos, 

consideradas positivas por serem próximas e informais, de cooperação, de respeito, de parceria, 

de 

partilha, de cordialidade, de companheirismo, de disponibilidade, de solidariedade, de suporte 

emocional e psicológico, de apoio relacional aos estudantes, de cumplicidade, camaradagem, 

trabalho em equipa, entreajuda e acessibilidade. 

Já no quadrante B podemos encontrar a identificação de aspetos negativos para todos nas 

relações estabelecidas entre formadores e estudantes, nomeadamente na referência à existência 

de excesso de paternalismo (que prejudica o desenvolvimento da autonomia do estudante) e de 

competição e picardias. 

No quadrante D todos identificam aspetos negativos nas relações estudantes-estudantes inscritas 

no estádio de desenvolvimento pessoal em que se encontram, como a imaturidade; identificam 

também a existência de intrigas, irreverência, individualismo, e outras relacionadas com o 

empenho académico, como tensão, conflitos, atritos, choques de ideologias, ‘gosma’, cusquice, 

competitividade, falta de coesão em grupo, ausência de cumplicidade e desmotivação. 

Constatamos a existência de um self coletivo que reconhece com satisfação as qualidades 

relacionais experienciadas nesta escola, entre todas as pessoas, quer de nível pessoal, quer de 

nível profissional, que descreve a presença de um clima relacional psico-afetivo, 

psicopedagógico e psicoterapêutico favorável a uma vivência de bem-estar, o que pensamos ser 

um contexto nutritivo favorecedor de competências emocionais e humanas de ajuda necessárias 

para a profissão (Lima, 2010). 

Contudo, encontramos um self igualmente coletivo preocupado com o excesso de paternalismos 

dos formadores com os estudantes, que se considera ser condicionador do desenvolvimento 

pessoal, com destaque para a autonomia, tendo em conta o estádio em que os estudantes se 

encontram – passagem da adolescência a jovens adulto. 

Também podemos identificar um self coletivo insatisfeito pelas qualidades pessoais e 

profissionais identificadas noutros estudantes, que se apresentam como contra valores por 

quanto são geradores de conflitos interrelacionais, de intensidade emocional igualmente 



geradora de mal estar, onde sobressai uma lógica identitária da estratégia, com vista a 

sobreviver à custa do trabalho em que o outro se empenha. 

Finalmente, no quadrante A, os formadores com cargos e os estudantes relevam as qualidades 

pessoais positivas dos formadores, considerando-os empenhados, com responsabilidade e 

comprometidos; reconhecem-se igualmente as qualidades profissionais dos mesmos no seu 

investimento na formação avançada, pelas competências pedagógicas, técnicas e científicas que 

possuem. 

Por sua vez, no quadrante C, todos identificam as qualidades pessoais dos estudantes, 

destacando-se a autonomia, o pragmatismo, a capacidade reflexiva e crítica, a participação na 

vida da escola, a adultez face à avaliação, o espírito de ajuda, a solidariedade, as competências 

humanas e sociais para a relação e o sentimento de auto-estima elevada. 

Como qualidades profissionais dos estudantes, os enfermeiros tutores distinguem a bagagem 

teórica e técnica. Mas são os próprios estudantes a identificar aspetos negativos dos colegas: a 

falta de cultura de autonomia e a falta de participação nas atividades académicas, bem como a 

falta de competências relacionais e a pouca reflexão sobre a prática, necessárias como 

competências profissionais. 

Para os formadores com cargos e para os estudantes, encontramos um self possuidor de um 

sentimento de orgulho pelas qualidades reconhecidas nos professores como profissionais 

competentes, nas dimensões científica, técnica e pedagógica. 

Também podemos constatar, para todos os participantes, a existência de um self igualmente 

orgulhoso pelas qualidades pessoais, humanas e profissionais identificadas nos estudantes, 

reveladoras de uma proximidade ao “perfil” profissional desejado para uma profissão de ajuda. 

Curiosamente voltam a ser os próprios estudantes a diferenciarem-se dos outros colegas, donde 

podemos extrair a presença de um self que representa os seus contravalores, quer como pessoas 

– falta de cultura de autonomia e de participação cívica - quer como futuros profissionais de 

relação de ajuda – falta de competências relacionais. 

 

Em síntese 

Aparentemente quanto mais próximo os formadores estão da instituição de formação, quanto 

mais elevada é a qualificação e quanto mais os cargos implicam a componente científica, mais 

se refere a necessidade de alteração do currículo, a importância da filosofia do modelo de 

formação, as competências dos formadores, a articulação teoria-prática e a investigação 

avançada. 



Também fica mais manifesta a preocupação sobre a Integração do ensino de enfermagem no 

ensino politécnico versus universitário, a importância da criação de um centro de investigação e 

de se encontrarem estratégias que continuem a assegurar a proximidade à prática, dada a 

intensificação do trabalho de todos. 

Quanto mais próximo dos contextos da prática mais os formadores gestores, os tutores e os 

estudantes se referem à profissionalidade ou ao trabalho do enfermeiro e menos à profissão. 

Os discursos são atravessados sobretudo pelo valor da componente de formação prática do CLE, 

pela qualidade da formação e das relações nutritivas que se estabelecem que preparam para a 

vida profissional, e pelas qualidades pessoais dos jovens. 

Ficam também manifestas preocupações com a sobrecarga do currículo, com o desequilíbrio na 

distribuição dos ECTS, com as qualidades do jovem estudante, com as implicações da distância 

dos campos de estágio, com as “notas” e sua relação com o futuro, com a intensificação do 

trabalho, o desemprego e a necessidade de emigrar para trabalhar. 

Estas indicações permitem-nos reconhecer a presença de uma identidade profissional, em 

contexto da escola ou em contextos práticos onde a aprendizagem ”ao vivo” se realiza, que 

revela um forte sentimento de pertença social, de orgulho, de satisfação, de auto-realização e de 

autodeterminação, por parte dos diferentes e diversos atores participantes – estudantes, 

académicos, responsáveis de cargos e práticos. Emerge um ambiente que preserva a qualidade 

da formação, através de uma política assumida por todos de articulação teoria-prática, de 

proximidade escola-contextos reais da profissão e de acompanhamento dos estudantes no 

percurso de aprendizagem pelos académicos e pelos práticos. Oferece-nos afirmar, ainda, que 

este modelo se inscreve no conceito atribuído por Wenger (in Andrew, 2009) a “Comunidades 

de Prática” (“communities of practice”), na medida em que se constitui como veículo para a 

colaboração interinstitucional e favorece relações de qualidade entre as pessoas envolvidas, que 

partilham interesses ou preocupações, em comum, e que desejam aprofundar o seu 

conhecimento (Andrew, 2009: 607) sobre questões da profissão de enfermagem e da 

profissionalidade dos enfermeiros. 

Porém, permite-nos também reconhecer uma identidade que expressa um sentimento de 

dualidade por parte de todos os grupos de participantes; um self algo sofredor, pela frustração, 

pela impotência e pela submissão, face às determinantes socio-políticas e às diferenças 

filosóficas encontradas na realidade dos contextos da prática profissional, causadoras de 

emoções e sentimentos nefastos ao crescimento pessoal e ao desenvolvimento profissional dos 

estudantes de enfermagem, e dando azo à construção de uma identidade na lógica da estratégia 

para reduzir o conflito sentido. 
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Resumo: 

Desde o ano de 2004 ocorre no Brasil a expansão das Licenciaturas em Educação do Campo a 

partir de quatro experiências-piloto incentivadas pelo Ministério da Educação Todas estas 

experiências tiveram como princípio teórico e metodológico a Pedagogia da Alternância para 

formação docente, alternando Tempo Escola/Universidade e Tempo Comunidade. Durante a 


