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A AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 
DOS ENFERMEIROS COMO ESTRATÉGIA

DE NEGOCIAÇÃO IDENTITÁRIA
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Adoptando-se a metodologia qualitativa e interpretativa, (re)conhece-se que a forma como
são vividas as relações de poder irá condicionar as identidades profissionais dos enfermei-
ros. Do ponto de vista da abordagem teórica procura-se compreender o que são identida-
des e como estas se re(constroem), revêem-se as influências da história da profissão de
enfermagem e reflecte-se sobre os conceitos de avaliação e como esta pode influenciar as
identidades dos profissionais através de uma avaliação que investe na criação de sentido
ou de uma avaliação à qual interessa predominantemente o controlo. Foram consideradas
quatro dimensões analíticas da investigação que suportam o trabalho de análise, as
dimensões avaliativas da manutenção, da reprodução, do profissional e da reflexividade,
com implicações na avaliação de desempenho dos enfermeiros que vão para além do
condicionamento identitário, transformando os conceitos de trabalho, enfermagem,
competência e até de gestão.

Palavras-chave: avaliação, condicionamento, identidade

1. Introdução

Segundo Carapinheiro (1993), os hospitais são instituições que albergam diversas profis-
sões com diversidade na formação, na socialização, nas posições hierárquicas e na divisão do
trabalho, o que lhes confere uma complexidade de organização e de relações de poder.
Complexidade que se organiza/desorganiza ainda mais numa profissão como a enfermagem,
ao carregar um fardo muito pesado da sua herança histórica, que, aliado à predominância
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do sexo feminino, traz características próprias à profissão. A dificuldade reside muitas vezes
na ligação com um passado não muito distante, em que as enfermeiras faziam parte de uma
sociedade patriarcal onde as mulheres deveriam obedecer cegamente aos seus superiores
hierárquicos (padre, médico, pai, marido).

Assim, se inicialmente as enfermeiras deviam obediência ao médico, actualmente revêem-
-se estas relações de poder em alguns enfermeiros-chefes que, muitas vezes pressionados por
uma organização economicista, seguem orientações implícitas e explícitas para controlar os
enfermeiros no intuito de obter o máximo de eficiência e eficácia em detrimento do desenvol-
vimento dos profissionais (Collière, 2003). Esta pressão economicista exerce-se frequente-
mente sobre os enfermeiros através da avaliação de desempenho, muitas vezes considerada
como motor de desenvolvimento das organizações e dos seus actores. No entanto, são múlti-
plas as utilizações deste mecanismo de autonomia/dependência profissional pelas instituições
e pelos seus intervenientes.

Esta pesquisa tem a sua importância no contexto político actual, nomeadamente na emer-
gência do conceito de mercado na saúde e nas reformulações da avaliação de desempenho
dos profissionais de saúde que se prevêem num futuro próximo. O objectivo deste trabalho é
conhecer e reconhecer que a identidade dos enfermeiros pode ser condicionada pela avalia-
ção do seu desempenho, através de quem avalia e do modo como avalia.

A avaliação de desempenho pode ser um instrumento de homogeneização, de submissão,
de regulação e até de repressão usado nos enfermeiros, e por isso burocratizada e até desa-
creditada. Se perspectivada sob outro olhar, pode ser usada como forma de desenvolvimento
de competências, de formação pessoal e profissional e de impulsionamento profissional quer
das práticas, quer da investigação – construção e reconstrução de conhecimentos.

Existem estudos recentes sobre a identidade profissional dos enfermeiros que trazem
subsídios importantes para a contextualização e compreensão da problemática em estudo.
Antunes (2004) e Serra (2008), em trabalhos sobre a identidade dos estudantes de enferma-
gem, afirmam que a identidade se constrói nos ensinos clínicos com a interacção dos profis-
sionais, dos docentes, dos clientes e da comunidade que interage nos diversos contextos de
aprendizagem. A construção da identidade profissional, segundo Serra (2008), inicia-se nos
contextos de complexidade e imprevisibilidade nas situações de cuidados de saúde dos
campos de estágio, intervindo neste processo a própria identidade dos profissionais e a forma
como os estudantes as percepcionam e interpretam.

Figueiredo (2004), ao realizar uma pesquisa com recém-formados, evidencia quatro orien-
tações do trabalho na saúde: para a saúde pública, para a doença, para a pessoa e para a
abertura ao mundo. A autora revela ainda a necessidade de se realizarem estudos sobre a
identidade profissional para descortinar o que se faz e como se faz na enfermagem. Segundo
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Amendoeira (2006) existe uma dificuldade na explicitação do que os enfermeiros realmente
fazem e de quais os seus limites, sendo este um caminho importante a ser explorado através
de estudos científicos.

Lemos (2008), num estudo sobre as identidades profissionais dos enfermeiros, enquadra-
-se nas visões das perspectivas anteriores ao explanar que os enfermeiros se revêem como
enfermeiros e se formam/tornam enfermeiros na experiência profissional. No mesmo estudo,
os enfermeiros quando se referem à sua representação vêem-se maioritariamente como:
«nunca subalternos (44,6%), sempre como executantes de técnicas (25,8%), quase sempre
competentes (52%) e sempre como profissionais (70,9%)» (ibidem: 168). Neste mesmo estudo,
os médicos, quando questionados sobre a sua representação dos enfermeiros, afirmam que os
vêem, essencialmente, como subalternos (33%). Esta hetero-representação dos enfermeiros
pelos médicos é justificada pela autora através do passado histórico.

Lemos (2008) distingue três dimensões identitárias: a dimensão da extroversão, que «dá
ênfase à projecção da enfermagem para o exterior da profissão e tem como fulcro do seu
trabalho a atenção ao cliente»; a dimensão da introversão, que «edifica a sua identidade nas
relações de equipa, na dualidade entre a hetero-representação de subalternidade e competên-
cia»: e a dimensão de enfermagem ciência, que aplica «o método científico à resolução dos
problemas de saúde dos clientes» (pp. 182-183). Este estudo recente sobre identidades
profissionais dos enfermeiros trouxe novas dimensões identitárias que, anteriormente, ainda
não tinham sido identificadas. Assim, reconhece-se que as alterações que a sociedade e a
profissão de enfermagem sofrem desencadeiam novos perfis identitários que necessitam ser
estudados.

Dada a inexistência de estudos sobre a avaliação de desempenho como condicionante da
identidade profissional dos enfermeiros, torna-se pertinente questionar a «avaliação de desem-
penho como estratégia de negociação identitária» no panorama actual. No entanto, a avaliação
de desempenho e a identidade docente foram estudadas por Reis (1999), com contornos
distintos da enfermagem, tendo em conta as evoluções da profissão, da carreira e de contex-
tos administrativos e legislativos diferentes.

No trabalho de investigação realizado, e que este texto apresenta, optou-se pela constru-
ção teórica em torno de três vertentes que possibilitassem a articulação e a explicação dos
contornos da temática em estudo: a génese dos cuidados de enfermagem, a (re)construção
das identidades profissionais e a avaliação de desempenho.

Tendo em consideração que as identidades são dinâmicas e compósitas (Dubar, 1997), foi
essencial desenvolver um capítulo que reflectisse a génese da enfermagem e a sua evolução
ao longo do tempo, para se entender melhor as diversas identidades entrecruzadas que
subsistem concomitantemente no quadro actual.
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Noutro capítulo optou-se por conhecer o contexto social do desenvolvimento da profissão
de enfermagem e compreender o que são as identidades e como estas se formam e transfor-
mam, nomeadamente para discernir as influências que ocorrem na (re)construção da identi-
dade dos profissionais de enfermagem.

Esta pesquisa debruçar-se-á também sobre o desenvolvimento da avaliação de desempe-
nho na enfermagem, o enquadramento político que a organiza e a sua aplicação teórica e
prática, não deixando de tecer algumas considerações sobre como a avaliação de desempe-
nho dos enfermeiros pode influenciar a identidade profissional dos mesmos.

Do ponto de vista metodológico realizou-se uma pesquisa de natureza qualitativa, sendo
assim necessária uma abordagem interpretativa e compreensiva da problemática, tendo esta
opção influenciado a eleição dos instrumentos de recolha de informação. Procedeu-se à
análise e interpretação dos discursos dos entrevistados, categorizando-os nas seguintes dimen-
sões avaliativas – de manutenção, de reprodução, profissional e de reflexividade. Estas dimen-
sões permitiram destacar as relações de poder encontradas, as suas implicações nas identida-
des profissionais dos enfermeiros e a forma como essas relações de poder são vividas.

Os elementos que integram a avaliação de desempenho dos enfermeiros são revistos à luz
de dois referenciais dicotómicos do ponto de vista analítico, mas indissociáveis na prática: a
avaliação como produção de sentido e a avaliação com vista ao controlo. Assim, perspectiva-
-se que a avaliação pode revestir-se essencialmente de duas formas: uma que procura conferir
um sentido para os intervenientes, com o intuito duma avaliação de desempenho que visa a
autonomia e desenvolvimento profissional, e outra que apenas controla para reclamar uma
submissão e cumprimento rígido das normas, traduzindo-se num instrumento de enclausura-
mento do profissional.

Tendo em conta que a avaliação de desempenho tem implicações na identidade profissio-
nal dos enfermeiros, considera-se de extrema importância conhecer e reconhecer o contexto
social da profissão de enfermagem e de que forma ocorre a construção das identidades
profissionais para tentar entender como se têm transformado as identidades dos enfermeiros
ao longo destas últimas décadas. Neste sentido, pretende-se contextualizar histórica e social-
mente a profissão de enfermagem e os obstáculos que se interpõem para o seu reconheci-
mento social.

2. Génese dos cuidados de enfermagem

É fundamental entender como evoluíram os cuidados de enfermagem e a sua significação
ao longo dos tempos, para deste modo se compreender como a evolução histórica da enfer-
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magem influencia a nossa percepção, a percepção da sociedade sobre a profissão e conse-
quentemente sobre o que são cuidados de enfermagem e como estes afectam a identidade
profissional.

Até à Idade Média os cuidados eram praticados essencialmente pelas mulheres, baseados
numa herança cultural, onde o papel social se tornava crucial para a sua prática. Os cuidados
estavam intrinsecamente ligados ao corpo e ao espírito e eram valorizados no seio da comu-
nidade (Collière, 1999).

Com a expansão do Cristianismo, o padre exercia um poder inigualável na sociedade
como «descritor do mal», só abalado, em certa medida, pelo nascimento da medicina e pelo
papel do médico (ibidem). As mulheres que até então cuidavam eram perseguidas pela inqui-
sição, intituladas de «feiticeiras/impuras» e substituídas pelas mulheres consagradas. O corpo
foi nessa altura «separado» do espírito, e apenas cuidado enquanto corpo sofredor e «suporte
dos cuidados espirituais. Os cuidados são prestados por caridade e porque prestando-os se
ajuda a salvar a alma» (Bento, 1997: 29). Os valores veiculados pelas detentoras «oficiais» dos
cuidados de enfermagem – mulheres consagradas – eram os de obediência e submissão
(Collière, 2003). Os cuidados prestados pelas mulheres consagradas eram voluntários, gratui-
tos e considerados um dom de Deus. As suas tarefas eram consideradas de pouca importância
e de «trabalho sujo», exercendo o médico as tarefas nobres e «limpas». O cuidar era então
substituído pelo tratar.

Nos finais do século XIX, os cuidados eram prestados por dois grupos de mulheres, a
mulher consagrada que era «a caricatura do anjo branco – o lado sagrado cristão – e a prosti-
tuta – o lado profano» (Figueiredo, cit. in Silveira, Gualda, & Sobral, 2003, n.p.). Nesta época
surge a directora da primeira escola de enfermagem, Florence Nigthingale, que procurava a
distanciação da enfermeira relativamente à imagem de prostituta, impondo normas rígidas de
comportamento «estabelecendo a imagem de enfermeira como anjo branco, abnegada,
submissa, intocável (as alunas deveriam ser solteiras, sinonímia de virgens, à época), e
sagrada-cristã.» (Silveira, Gualda, & Sobral, 2003, n.p.). Deste modo, as enfermeiras tornavam-
-se «alvo de novos mecanismos de poder (...) um corpo que se sujeitasse às regras de conduta
rígidas e exigentes, formadoras do espírito de caridade cristã» (Padilha, cit. in ibidem, 2003,
n.p.). Estava aberto o caminho para a mulher/enfermeira/auxiliar do médico surgir nos finais
do século XIX. A laicização dos cuidados de enfermagem assentava nos pressupostos consa-
grados de submissão e obediência das mulheres.

Todavia, algumas enfermeiras soltaram-se das correntes que as prendiam à dominância do
médico, alargando o campo da sua competência técnica e construíram conceitos como assep-
sia e organização científica do trabalho, que rapidamente foram incluídos na organização
hospitalar, reconhecendo-se assim outros valores ao pessoal «subalterno».
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Nos anos 50 do século XX, a medicina sofre uma mudança radical com os avanços das
tecnologias, de maneira que a prestação de cuidados de enfermagem também se modifica.
Deste modo, inicia-se a corrente centrada na doença e ligada à técnica, base do modelo
biomédico. Este modelo orienta muitas modificações no campo da saúde, quer ideológico,
quer funcional. A preocupação dominante é com o órgão afectado, com o diagnóstico médico
e com a cura. A tecnicidade na enfermagem surge em oposição ao «ensino moralista» de
períodos antecedentes; o enfermeiro apenas se devia preocupar «com verdades e factos,
actuar de forma distante e sem se envolver, ser um técnico competente e suas acções serem
neutras em relação aos valores» (Silva, 2002, n.p.).

Os hospitais são explicitados por Carapinheiro (2003) através da analogia a Foucault,
como um aparelho de controlo, de disciplina e de regulação que concorrem para a reprodu-
ção das formas de poder dominante, conseguindo um aumento da sua influência e eficácia.
As enfermeiras e enfermeiras-chefes nos anos 50 do século XX são então chamadas para cola-
borar neste processo de controlo, disciplina e regulação dos espaços e relações hospitalares
(Carapinheiro, 1993).

Nos anos 70 do mesmo século, com o desenvolvimento da Psicologia e da Psicanálise,
exigia-se à enfermagem o reconhecimento das relações interpessoais. Consequentemente,
ocorre uma transformação, o centro dos cuidados de enfermagem já não é a doença, e a
pessoa «é o referente, o ponto de partida e de chegada dos cuidados» (Collière, 1999: 151). Há
um aumento do campo de actuação da enfermeira, ultrapassando a simples execução de
prescrição médica, passando os cuidados de enfermagem do tratar ao cuidar. Apesar dos efei-
tos positivos desta corrente, ficam no esquecimento os contextos sociais do indivíduo.

Segundo Collière (2003) algumas enfermeiras distanciaram-se da concepção dominante
dos cuidados de enfermagem, em que a racionalidade científica imperava e ainda se notava o
grande peso da dominância médica. Estas enfermeiras interrogavam a complexidade dos
cuidados de enfermagem para compreender a sua natureza, explicar o seu conteúdo e desen-
volver a «capacidade de aprender a discernir a partir do desconhecido, e no seio da complexi-
dade, aquilo que liga as manifestações ao mesmo tempo orgânicas, psico-afectivas e culturais
de determinado problema sentido pelas pessoas que requerem cuidados» (Collière, 2003: 9).
No entanto, estas «chaves» para entender a enfermagem foram integradas no paradigma domi-
nante e prevaleceram como modelação de uma «enfermeira-cuidado», preocupada em centrar-
-se «no comportamento a induzir, na atitude a adquirir, acompanhada de uma metodologia
destinada a aplicar mais do que a descobrir» (ibidem).

Com o desenvolvimento das ciências sociais e humanas surge o modelo construtivo inte-
racionista, onde o sujeito adquire centralidade ao denotar-se um «reconhecimento da impor-
tância do ser humano no seio da sociedade» (Kérouac, Pepin, Ducharme, Duquette, & Major,
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1996: 10). Os cuidados de enfermagem querem-se então permeados por uma perspectiva
holística do ser humano, onde a sua participação é essencial à prestação de cuidados com
qualidade, passando a ter «uma dimensão social e uma dimensão de desenvolvimento das
pessoas e dos grupos» (Collière, 1999: 171), isto é, numa intenção de empowerment das popu-
lações. As/os enfermeiras/os vêem assim dignificado o seu trabalho e alargado o seu campo
de acção, não se

limitando a agir por estímulo reflexo em função de uma sintomatologia, mas sim permitindo-se o acesso aos
conhecimentos que situam o homem na vida, como participante do dinamismo do ser vivo com os seus
modos culturais e as suas dimensões sociais, económicas e políticas. (ibidem: 111)

Em 1988, Portugal integra o ensino de enfermagem no ensino superior politécnico.
Inicia-se a formação especializada com o diploma de estudos superiores especializados,
conferindo o grau de licenciatura e conseguindo após progressão de estudos, os mestrados e
doutoramentos. Nesta época, os enfermeiros e alunos de enfermagem deparam-se com a
complexidade das situações, «confrontando-os com dilemas de dificuldade crescente e que
apelam a tomadas de decisão cada vez mais exigente, tem-se dado mais importância à
formação para o desenvolvimento e aos valores que orientam a prática dos cuidados» (Silva,
2002, n.p.).

Na década de 1990 é criado o curso de licenciatura em enfermagem, e o curso de bacha-
relato em enfermagem é actualizado com a junção do curso de complemento de formação
em enfermagem para a obtenção da licenciatura. A Ordem dos Enfermeiros foi criada pelo
Decreto-Lei nº 104/98, de 21 de Abril, tendo-lhe sido imputadas as seguintes funções: promo-
ver a defesa da qualidade dos cuidados de enfermagem; regulamentar e controlar o exercício
da profissão de enfermeiro e assegurar o cumprimento das regras de ética e deontologia
profissional (artigo 3º, nº 1).

No século XXI, a enfermagem foi novamente alvo de reformulações com o estabeleci-
mento do Tratado de Bolonha. Actualmente desenham-se os contornos teóricos, práticos e
políticos do novo modelo de desenvolvimento profissional que reconhece o valor dos contex-
tos profissionais no desenvolvimento dos enfermeiros. A avaliação de desempenho dos enfer-
meiros pode contribuir para a implementação deste modelo na prática, tendo por aliados os
enfermeiros líderes que possibilitam o acompanhamento e condições para se operarem verda-
deiras mudanças em contexto de trabalho.

Nestas recomposições identitárias são múltiplas as indefinições de identidade profissional
na enfermagem. O uso de mecanismos que reforçam ou abalam o pensamento do que são
cuidados de enfermagem e do que são os enfermeiros interferem crucialmente no processo
de construção/reconstrução de identidades.
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A avaliação de desempenho é, então, percepcionada como um mecanismo/estratégia de
negociação de identidades pelos enfermeiros onde quer os avaliadores quer os avaliados têm
um papel primordial na definição destas concepções de enfermagem.

Assim, o que o enfermeiro faz, como faz, por que faz e como visualiza o que faz são
acções que estão muitas vezes condicionadas pelas relações de poder existentes no seu quoti-
diano. É na forma como estas relações de poder são vividas que se encontra a diferença entre
uma avaliação que visa essencialmente o controlo e cumprimento burocrático ou uma avalia-
ção que confere sentido para a acção e consequentemente para os intervenientes, com finali-
dade de inovação e de consideração da implexidade1.

Após a contextualização histórica da identidade profissional dos enfermeiros, parte-se
para a compreensão deste complexo mecanismo que é a construção/reconstrução/transforma-
ção de identidades profissionais, que pode ser influenciado pela avaliação de desempenho,
numa contemporaneidade caracterizada pela instabilidade política, económica e social, resul-
tando em crises sucessivas nas diversas identidades assumidas.

3. A (re)construção das identidades profissionais

A compreensão da (re)construção da identidade traz contributos importantes para enten-
der as interacções da avaliação de desempenho na identidade profissional.

A identidade, segundo Dubar (1997), é produto de várias socializações, sendo o resultado
das nossas interacções connosco e com os outros, exigindo, por isso, interacções «interiores» e
«exteriores». Constrói-se na infância e reconstrói-se permanentemente ao longo da vida, com a
interacção de diversas instituições. O autor apoia-se em Lefort (ibidem: 40) ao defender que
«as instituições com as quais o indivíduo está em contacto no decurso da sua formação
produzem nele um tipo de condicionamento que, a longo prazo, acaba por criar um certo
tipo de personalidade».

Goffman (1993) descreve a vida em sociedade como um palco onde a pessoa que desem-
penha um papel, seja ele familiar, profissional ou outro, depende em larga medida de si mas
também do outro, ou seja, a identidade constrói-se com o outro, que pode ser o outro-insti-
tuição (normas e leis – cultura) e/ou o outro-ser-social.

A construção das identidades profissionais não ocorre «apenas devido à pertença de um
indivíduo a um grupo: é a trajectória e o percurso de vida do indivíduo que permite moldar a
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sua identidade» (Abreu, 2001: 22). Porém, a identidade profissional «relativa a um grupo é
local e singularmente reelaborada adquirindo formas específicas, que podem ser comuns a
vários sujeitos do mesmo grupo» (Costa & Silva, 2003: 97). Também Dubar (2006) refere que a
identidade se constrói na interligação de dois vectores, a generalização e a diferenciação. De
facto, existem dois tipos de identificação: a identificação atribuída pelo outro e a identificação
reivindicada por si. No entanto, o indivíduo pode aceitar ou rejeitar as identidades atribuídas,
conforme estas coincidam ou não com as identidades reivindicadas.

Consegue-se, assim, a construção da identidade profissional nas semelhanças e diferenças
do indivíduo com o seu grupo profissional. Deste modo, a socialização acontece com as
sucessivas identificações positivas e negativas, numa «ambivalência entre o desejo de ser
como os outros, aceite pelos grupos de que se faz parte ou aos quais se quer pertencer, e a
aprendizagem da diferença ou o desejo de oposição àqueles grupos» (Dubar, 1997: 32).

Com efeito, a avaliação de desempenho pode interferir na construção e reconstrução de
identidades; o avaliador atribui identidades que podem condicionar comportamentos ao acei-
tar-se a «identidade do outro» para si, avaliações que, dependendo dos fins, se inscrevem em
formação de identidades autónomas ou dependentes.

4. (Re)conhecendo a avaliação de desempenho

A avaliação de desempenho e as relações de poder encontram-se interligadas na profissão
de enfermagem, e qualquer tentativa de conhecer as transformações na identidade deve reti-
rar o véu que as cobre. Apesar de ser um instrumento de poder, que confere poderes diferen-
tes entre os diversos intervenientes, e por isso com consequências também diferentes, a
avaliação de desempenho apresenta-se de distintas formas através de mecanismos visíveis ou
invisíveis, que nos fornecem uma panóplia de implicações daí decorrentes (Fischer, 2002).

Ao falar de avaliação, falamos impreterivelmente em relações de poder, relações essas que
segundo Deacon e Parker «não são simplesmente “danosas” (negativas, externas, centraliza-
das, homogéneas, repressivas e proibitivas); são também “benéficas” (positivas, internas,
dispersas, heterogéneas, produtivas e provocativas)» (cit. in Osowski, 2002: 93). Assim, as rela-
ções estão estreitamente ligadas aos fins da avaliação, que variam de acordo com critérios de
disciplina e controlo ou critérios de transformação e mudança. Osowski (2002) menciona que
a questão das práticas avaliativas se assemelha à procura de vermos a nossa imagem reflec-
tida num lago, que «é um esconder-aparecer, um jogo de deixar ver-encobrir que nos impede
de traçar com clareza o perfil do que está ali reflectido» (ibidem: 94). Então, teremos que
procurar outras referências para além do que se nos apresenta claro e sem equívocos, pois
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a imagem que observamos, muitas vezes distorcida, é fruto das nossas próprias imagens
passadas e presentes.

A avaliação de desempenho dos enfermeiros é estabelecida pelo Decreto-Lei nº 437/91 de
8 de Novembro, como «avaliação contínua do trabalho desenvolvido pelo enfermeiro e na
atribuição periódica de uma menção qualitativa» (artigo 43º, nº 1) e regulamentada pelo
Despacho nº 2/93, de 30 de Março. Os objectivos descritos no Decreto-Lei concorrem para um
maior e melhor investimento na qualidade dos serviços prestados e valorização dos profissio-
nais de enfermagem. Efectivamente, a mesma legislação permite que, ao elaborar o relatório
crítico de actividades, os enfermeiros se auto-avaliem de forma reflexiva para se poderem
referir às particularidades das situações e suas subjectividades, apontando para um dispositivo
de formação de adultos. Procura-se uma avaliação que forneça um projecto profissional
reflectido que tenha em conta a acção, numa tentativa de conferir uma avaliação com sentido.

Apesar de actualmente a avaliação distinguir qualitativamente o desempenho, baseia-se
muito na quantificação, com recurso a grelhas de avaliação, aproximando-se do novo modelo
de avaliação por objectivos, ainda que noutros países este modelo tenha sido experimentado
sem êxito (Caetano, 1996). No entanto, esta avaliação por objectivos torna-se bastante tran-
quilizadora por se aproximar da ciência dominante e alimentar

a nossa crença, de que mediante técnicas apropriadas possamos chegar ao resultado final através de princí-
pios rigorosamente científicos (...) em suma, a avaliação procura medir a eficácia, mas acima de tudo deseja
testar a eficácia do próprio sistema, fundamentada na congruência entre os resultados e os objectivos propos-
tos. (Tentem, 2006: 216)

Todavia, a objectividade do paradigma dominante deve ser substituída pela subjectividade,
quer da avaliação, quer dos sujeitos intervenientes, modificando consequentemente as relações
de poder no processo negocial, ao qual a avaliação de desempenho quer conferir sentido.
Terrasêca (2002) refere que a polissemia da avaliação gera desconfianças na própria avaliação,
mas, por outro lado, dá espaço a deixar sempre um lugar em aberto para inovações no seu
campo. Esta situação acontece sem se excluir a necessidade dos resultados; tendencialmente
dá-se mais valor ao processo, permitindo envolver a «lógica do terceiro incluído»2 na avaliação,
considerando a relação de questionamento e diálogo entre os sujeitos avaliador/avaliado.

No entanto, a avaliação de desempenho em determinadas situações «tem assumido um
carácter normativo que não contribui, de facto, para a análise do potencial, nem para o
desenvolvimento pessoal ou profissional» (Peres, Leite, & Mira, 2005: 148).
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Propõe-se, então, (re)conhecer o emaranhado de relações de poder existentes na avalia-
ção de desempenho e compreender as diversas implicações destes relacionamentos na identi-
dade profissional, pessoal e social dos enfermeiros.

5. Metodologia

Como já atrás foi afirmado, com o propósito de compreender como a avaliação de desem-
penho interfere no condicionamento da identidade profissional, foi realizado um estudo
qualitativo, de tipo indutivo, transversal e exploratório-descritivo. A pesquisa bibliográfica
realizada permitiu a construção da sustentação teórica e a formulação de pressupostos que
determinaram as opções metodológicas, bem como as técnicas de investigação. Os pressupos-
tos formulados para o estudo foram:

• A avaliação é burocratizada pela instituição e tem como fim a manutenção das normas e
regras vigentes, com implicações negativas a nível profissional;

• A avaliação é um meio de impor um ideal preconizado pelo enfermeiro-avaliador sem
quebrar as regras institucionais, com implicações danosas nos profissionais;

• A avaliação tem estreita ligação com as competências preconizadas pela Ordem dos
enfermeiros, mas pode ser utilizada com variados fins, com implicações dispersas na
identidade profissional;

• A avaliação é um meio de desenvolvimento do profissional de enfermagem, provo-
cando reflexões benéficas e produtivas que interferem na identidade profissional e
consequentemente na profissão.

Realizaram-se entrevistas semi-directivas a quatro enfermeiros-avaliadores (Ent. A, B, C, D),
com diferentes anos de experiência de avaliação, e a seis enfermeiros-avaliados (Ent. 1, 2, 3, 4,
5, 6), considerando-se o tempo de experiência como avaliados e a diversidade de contextos de
trabalho. Assim, na escolha dos sujeitos entrevistados procedeu-se ao estabelecimento de dois
critérios – faixa etária e contextos de trabalho diferentes – para responder aos objectivos desta
pesquisa e tentar perceber se o discurso dos entrevistados apresenta ou não adaptações e
«domesticações» ao processo avaliativo e consequentemente às suas formas de pensar e actuar.

Procedeu-se a uma categorização das entrevistas dos enfermeiros-avaliadores segundo
dimensões avaliativas; seguidamente enquadrou-se o discurso dos enfermeiros-avaliados em
cada uma dessas dimensões e na forma como cada enfermeiro-avaliado se revia em cada
vertente avaliativa vivenciada, realizando-se posteriormente a análise das entrevistas.
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No entanto, ressalva-se que este tipo de estratégia foi utilizado para clarificar o discurso
dos entrevistados e, apesar do discurso dos enfermeiros-avaliadores se inclinar para uma
determinada dimensão, não se exclui a possibilidade de conterem características das outras
dimensões, uma vez que os discursos são abundantes em emoções, sentimentos de ambiva-
lência e, por vezes, até em contradições.

6. Análise, discussão e interpretação dos resultados: dimensões avaliativas

Foram percepcionadas quatro dimensões avaliativas: a dimensão avaliativa da manuten-
ção; a dimensão avaliativa da reprodução; a dimensão avaliativa profissional e a dimensão
avaliativa reflexiva. Um dos critérios que permitiu chegar a estas dimensões prendeu-se com
os diferentes envolvimentos dos intervenientes – no caso da dimensão avaliativa da manuten-
ção e na dimensão avaliativa da reprodução encontrou-se essencialmente a participação do
avaliador. O avaliado surge com um grande envolvimento na dimensão avaliativa reflexiva, e
na dimensão avaliativa profissional consegue-se ir mais além e ver o profissional como ser
reflexivo e crítico. A opção por estas quatro dimensões avaliativas também se prendeu com o
teor legislativo da avaliação de desempenho e, por isso, com a própria natureza da avaliação
e como esta foi valorizada no discurso dos enfermeiros-avaliadores.

Com efeito, quando os enfermeiros-avaliadores valorizaram a auto-avaliação e tiveram em
conta as condicionantes do desempenho dos enfermeiros, contribuíram para o encontro da
dimensão avaliativa reflexiva, considerando que a dimensão avaliativa reflexiva era respei-
tante à dimensão que teve em conta todas as condicionantes e visava o desenvolvimento
profissional, pessoal e social.

No entanto, o Despacho nº 2/93, de 30 de Março veio fornecer critérios de referência na
avaliação que são formulados por cada instituição como sendo os padrões de qualidade
exigidos para o exercício profissional do enfermeiro, valorizando-se assim ideais propostos
pela instituição e conferindo a possibilidade de outra dimensão avaliativa, a da manutenção;
definiu-se a dimensão avaliativa da manutenção como a avaliação centrada sobre a organiza-
ção, que segue um ideal de profissão e de comportamentos normalmente institucionalizados,
e que tem como necessidade manter os recursos e comportamentos adquiridos.

Apesar destas normas e critérios de actuação pré-estabelecidos e estandardizados, os
enfermeiros-avaliadores também utilizaram a avaliação de desempenho em favor dos seus fins
gestionários, sem colocar totalmente de parte a concordância com o modelo institucional.
Deste modo, serviu a reprodução de uma identidade visada, contribuindo para a categoriza-
ção da dimensão avaliativa da reprodução. Reportou-se a dimensão avaliativa da reprodução
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à dimensão pessoal, porque é centrada no avaliador e nas suas características, e, por isso,
totalmente dependente do avaliador.

A dimensão avaliativa profissional foi relacionada com a referencialização a padrões de
qualidade não tanto institucionais e/ou pessoais, mas organizacionais, e com o que se percep-
ciona com o termo de competências profissionais, resultando daí que a dimensão avaliativa
profissional seja a dimensão que incide sobre competências profissionais e desenvolvimento
profissional, no sentido mais consensual de um bom profissional – assíduo, pontual e dispo-
nível. Pode, contudo, ser também perspectivada uma possível mudança e uma transformação
do profissional num ser reflexivo e crítico, conforme os conceitos de avaliação e competên-
cias que estão inerentes.

Após serem reconhecidas estas quatro dimensões avaliativas, procurou-se abordar as
suas implicações na(s) identidade(s) dos enfermeiros, num contexto actual envolto em
complexidades e condicionantes próprios duma era híbrida e consequentemente recheada
de mudanças.

A avaliação de desempenho é uma relação interpessoal, e a forma como é vivenciada essa
inter-relação, juntamente com a relação de poder, certamente vai interferir na construção das
identidades dos enfermeiros, adquirindo uma primordial importância na construção dessas
identidades.

6.1. Implicações da dimensão avaliativa da manutenção

Na dimensão avaliativa da manutenção encontrou-se uma identidade de submissão e
subordinação aos ideais de uma empresa em nome da eficácia e eficiência. Estas são caracte-
rísticas de um capitalismo instalado em todas as vertentes da sociedade, e que agora perpas-
sam para os sistemas de saúde, trazendo consigo vantagens e desvantagens organizacionais.

Ao exigir que um indivíduo esteja sujeito às regras e normas de uma instituição e que
seja acrítico, corre-se o risco deste ser ultrapassado nas formas de organização, passando a
existir indivíduos desmotivados, revoltados com as injustiças, mas de alguma forma silencia-
dos pelo poder institucional. Também poderá trazer consequências ao nível da identidade
profissional e social, pois os indivíduos limitam-se ao cumprimento integral das normas e
horários, ao encobrimento de outras vertentes identitárias e à aposta na neutralidade nas
suas acções, gerando, deste modo, descontentamento e passividade nas suas acções, nas
suas perspectivas profissionais e nos seus desempenhos (Ent. 1). Além disso, acrescenta-se
a esta atitude, a burocratização pela instituição da avaliação de desempenho dos enfermei-
ros, não homologando avaliações e procedendo com indiferença a este meio avaliativo
(Ent. A).
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A este respeito, Derber (cit. in Rodrigues, 2002) refere que os ambientes profissionais são
híbridos, onde os profissionais com um longo percurso de formação académica se estão a
assemelhar ao operário proletarizado, porque estão submetidos legalmente ao controlo admi-
nistrativo e não contestam a legitimidade do capital, mesmo em nome do saber.

No entanto, este modelo traz vantagens para a instituição, como a de submissão à insti-
tuição e cumprimento do que é exigido, mesmo que de uma forma fictícia. Corre-se o risco
de cair no que Goffman (1993) refere como «mostrar trabalho» quando as entidades de vigi-
lância estão presentes, facto considerado pelo autor como uma imposição das condições
subalternas.

6.2. Implicações da dimensão avaliativa da reprodução

A dimensão avaliativa da reprodução exige a submissão e a subordinação não a uma insti-
tuição, mas a uma pessoa que modela os enfermeiros à «sua imagem e semelhança» (Ent. B),
impondo-lhes uma vigilância apertada de todas as acções e pensamentos, verificada até na
aparência pessoal.

Os enfermeiros são controlados até ao ínfimo pormenor, em nome de uma idealização de
enfermagem personificada e vivida como um culto à imagem do enfermeiro-avaliador, que
tem como «armas» a avaliação de desempenho e a transferência de serviço com uma conota-
ção negativa do profissional (Ent. B).

Os incidentes críticos são basicamente sobre os aspectos negativos do desempenho, que
contribuem para fornecer indicações de eventuais mudanças comportamentais, principal-
mente quando o avaliado não concorda com as observações do avaliador (Ent. B).

Este tipo de avaliação gera comportamentos diversos perante este poder absoluto: desen-
volve indivíduos passivos, reprimidos, que desempenham o papel de «informadores»
(Goffman, 1993) e que são referenciados por um entrevistado (Ent. 5); indivíduos que são
rapidamente eliminados, quer porque se insurgem contra o poder, quer como meio de
persuasão em favor da ordem e da obediência (Ent. 5); e indivíduos que, como refere
Giddens (2001), apresentam dificuldade em optar pela liberdade de escolha e procuram uma
autoridade com a qual se possam identificar (Ent. B).

As identidades reveladas demonstram o tipo de descontentamento e de passividade
perante esta dimensão avaliativa, que cria indivíduos adaptados ao contexto e desadaptados
às exigências profissionais. Neste sentido, desvalorizam-se as experiências académicas (Ent.
B) e o importante para o avaliador não é o saber-fazer, porque se treina, mas o saber-ser e o
saber-estar.
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6.3. Implicações da dimensão avaliativa profissional

Na dimensão avaliativa profissional espera-se que o indivíduo corresponda aos objectivos
propostos, que seja capaz de dar resposta ao ideal de profissional veiculado como compe-
tente para o exercício profissional (Ent. C). O próprio avaliado é objecto de avaliação quando
encaixado num determinado nível de competência, sendo também levadas em conta as ques-
tões comportamentais (Ent. C).

Predomina nesta concepção de avaliação o controlo, não o controlo visível como na
dimensão da reprodução, mas o controlo subtil do exercício profissional com recurso aos
ideais de profissão regulamentados pela ordem profissional. Assim, ser um bom profissional
de enfermagem «não consiste meramente em possuir os atributos requeridos, mas também em
adoptar os modelos de comportamento e apresentação a que um dado grupo social se encon-
tra apegado» (Goffman, 1993: 93).

Contudo, este controlo de uma organização tem a vantagem de cimentar os conhecimen-
tos dos indivíduos em competências que até há alguns anos não eram regulamentadas. Será
possível ir mais além com esta regulamentação? Serão as competências revistas num ponto de
vista de desenvolvimento profissional? Tudo se deixa em aberto e visualiza-se actualmente a
utilização desses conceitos de competências como um meio de avaliar os enfermeiros, que
não são necessariamente os conceitos aprovados pela Ordem dos enfermeiros, tendo no
entanto a mesma designação (Ent. 4).

Nesta dimensão avaliativa, o controlo é menos predominante e apesar de alguns enviesa-
mentos quer da concepção de avaliar, quer na formação, espera-se um desenvolvimento
profissional e ingenuamente exerce-se controlo oculto.

6.4. Implicações da dimensão avaliativa da reflexividade

Com a dimensão avaliativa da reflexividade negoceia-se com os enfermeiros no sentido
destes se superarem profissional, pessoal e socialmente, de maneira a que os enfermeiros-
-avaliadores mantenham a sua hierarquia, as suas relações de poder, mas de forma diferente
das outras dimensões. O enfermeiro-avaliador faz uma avaliação de acompanhamento e de
desenvolvimento do indivíduo, colocando-o já não como objecto de avaliação tendo em
conta os resultados, mas como sujeito da avaliação e valorizando quer o processo, quer os
resultados (Ent. D).

De facto, não esquecendo o contexto avaliativo e as outras identidades para além da iden-
tidade profissional, esta é tida em conta como uma identidade dinâmica e que interage com
outras identidades, sejam elas identidades pessoais, familiares ou outras: «os aparelhos de
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socialização primária (família e escolas…) entram em interacção com os aparelhos de sociali-
zação secundária (empresas, profissões…) provocando crises de legitimidade dos diversos
saberes e das transformações possíveis dos “mundos legítimos”» (Dubar, 1997: 99).

Assim, para exercer uma profissão é necessário possuir pelo menos uma «dupla identi-
dade», a que se refere Collière (2003): a identidade sexuada, isto é, não identificamos o enfer-
meiro ou a enfermeira, mas o homem ou a mulher que exerce aquela profissão, e por isso
inclui outras identidades, como o pai ou a mãe, a faixa etária, entre outras. A outra identidade
é proveniente da profissão, dos cuidados que determinam a função dos enfermeiros, cuida-
dos que devem colocar em evidência o que se faz e como se faz para conseguir referenciá-los
quanto ao seu efeito terapêutico e ao seu contributo socioeconómico.

A dimensão avaliativa da reflexividade negoceia papéis, critérios e identidades, e tudo o
que envolve a avaliação é negociado e conhecido por todos os intervenientes (Ent. D), consi-
derando, assim, não só os fins avaliativos, como também os meios.

Com o relatório crítico de actividades conceptualizado como um projecto profissional
passado, presente e futuro procura-se «a construção reflexiva da auto-identidade que depende
tanto da preparação do futuro, como da interpretação do passado, embora a “reformulação”
de eventos passados seja por certo mais importante neste processo» (Giddens, 2001: 79).

Ao considerar o indivíduo um co-autor da sua avaliação conseguem-se indivíduos mais
capazes de responder às mudanças, mais autónomos, empreendedores e mais felizes e moti-
vados no trabalho, permitindo que a avaliação possa contribuir para a construção do profis-
sional nos três domínios, profissional, pessoal e social. Consequentemente, permite ao indiví-
duo construir um projecto profissional com empenho, sentido de responsabilidade e relacio-
namentos democráticos, o que pode permitir caminhar na direcção de um projecto que
desenvolva o indivíduo, em que este possa ser valorizado e reconhecido pelas suas compe-
tências ao nível profissional com o novo modelo de desenvolvimento profissional desenvol-
vido pela Ordem dos enfermeiros. Proporciona-se também a satisfação pessoal, a consciência
profissional e o sentido social/cívico na esfera do trabalho.

7. Conclusões

A avaliação de desempenho dos enfermeiros implica necessariamente uma relação de
poder, que não é em si nociva ou benéfica; no fundo, o poder é expresso como «um meio de
conseguir que as coisas se façam» (idem, 1996: 115). No entanto, a forma como se colocam
em cena essas relações e a forma como são vividas, acarretam diferenças para o processo
avaliativo e para as identidades atribuídas e reivindicadas (Goffman, 1993).
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Nos enfermeiros, a avaliação oferece-se tanto como uma forma de enclausuramento em
mecanismos de controlo, como uma oportunidade de desenvolvimento profissional e cientí-
fico, promovendo o bem-estar pessoal e social da classe. Admite-se, contudo, que estas duas
formas de avaliação não existam no seu estado puro no mundo profissional, e que o modo
dominante do seu relacionamento seja o hibridismo, que se traduz ora pelo predomínio do
controlo e baixa autonomia profissional, ora pela tendência para a reflexão e desenvolvi-
mento pessoal e social com o controlo em segundo plano. Com este artigo espera-se ter
conseguido dar a conhecer as diversas dimensões avaliativas encontradas em contexto hospi-
talar e as suas implicações nas formas identitárias, com o intuito de despertar consciências
sobre o processo da avaliação de desempenho dos enfermeiros.

As formas de avaliar demonstram em si formas diferentes de relações de poder e de valo-
rizações do que é avaliado, o que se relaciona necessariamente com a qualidade do profissio-
nal de enfermagem. Espera-se que através do reconhecimento e incentivo da «inteligência
prática» referida por Matos (1999) se consiga atingir a «astúcia» a que se refere Dejours (cit. in
Matos, 1999), a «criatividade» que menciona Collière (2003) e o «nível de perito» que expõe
Benner (2001) em todos os enfermeiros, através de uma avaliação de desempenho que
confira sentido ao processo de avaliação e ao trabalho do profissional.

A avaliação de desempenho dos enfermeiros encontra-se em reformulação e esta pesquisa
pode trazer importantes contributos ao salientar que a avaliação de desempenho pode ser um
motor de desenvolvimento profissional que concorra para a prossecução do modelo de
desenvolvimento profissional, mas também pode ser um mecanismo pernicioso que importa
ser compreendido nas novas alterações da avaliação.

Para diluir o possível efeito nefasto da avaliação sugere-se a existência de uma comis-
são de avaliação onde o avaliado e o avaliador possam intervir na contextualização do
percurso do profissional. O relatório crítico de actividades, se perspectivado como um
documento reflexivo, poderá ser um esboço de um projecto profissional importante para
mudanças nas práticas, na formação e na identidade profissional do enfermeiro como um ser
reflexivo.

Os pares também poderão desempenhar um papel relevante ao expressarem-se acerca do
enfermeiro, desencadeando quer um processo de auto-avaliação, quer de hetero-avaliação,
mas neste contexto o espírito de competição terá necessariamente de ser substituído pelo
espírito de cooperação.

A avaliação de desempenho terá que ter em conta que o avaliado possui mais identidades
para além da identidade profissional, que colocadas a descoberto poderão ser integradas pelo
enfermeiro líder no desenvolvimento daquele colaborador e assim ir de encontro às especifi-
cidades do enfermeiro.
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A avaliação de desempenho trará vantagens se visualizada como um processo contínuo de
vivências e experiências individuais e colectivas, onde o avaliador assume o papel de pilota-
gem dos seus colaboradores. Desta forma, espera-se que a avaliação de desempenho trans-
forme os enfermeiros em indivíduos inovadores que recriem a prática e que sejam mais asser-
tivos, uma vez que possuem a capacidade de reflexão e de renovação das situações quotidianas.
Assim, a profissão de enfermagem poderá conseguir um lugar de destaque ao formar enfermei-
ros com espírito crítico, capazes de desenvolvimento dos contextos e das relações de trabalho.

Contacto: Instituto de Ciências da Saúde, Campus da Asprela, Rua Dr. António Bernardino Almeida, 4200-
-072 Porto – Portugal

E-mail: jacacioprt@gmail.com
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