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Entrevista 516 - Pedro 
 

(Bloco A - Legitimação da entrevista onde se clarificam os objectivos do estudo, se 

contextualiza a realização do estudo e participação dos sujeitos e se obtém o seu 

consentimento) 

 

I.- A sua ideia sobre a enfermagem mudou, ao longo do tempo? 

P.- Eu quando entrei para este curso, na altura, não foi a minha primeira opção, não 

sabia bem o que é que ia estudar, o que é que ia ser, nunca tinha tido assim um contacto 

próximo com a enfermagem, nunca necessitei assim de cuidados de saúde por aí além… 

e ao longo destes quatro anos, tenho vindo a desenvolver uma visão do que é que é um 

enfermeiro. Neste momento, acho que é uma profissão muito nobre porque… e 

necessária, porque acho que os enfermeiros são o principal elo de ligação entre as 

pessoas, a comunidade, as famílias e os cuidados de saúde… acho que são profissionais 

de primeira linha, no que diz respeito ao atendimento de saúde das populações, quer em 

contexto hospital, quer em contexto comunitário, porque estão sempre presentes… estão 

em contacto mais directo, apercebem-se dos problemas de saúde das populações e das 

pessoas e são os primeiros a aperceberem-se e actuarem nesse sentido. E é por isso que 

considero ser uma profissão muito nobre. 

I.- Antes tinha uma ideia e agora tem outra… 

P.- Sim…porque já tive mais… mais contacto. 

I.- Qual era a sua ideia inicial? Não era enfermagem? 

P.- Na altura foi assim, como a área da saúde não tinha bem definido qual porque… foi 

como eu disse, nunca tive muito contacto mas sempre gostei de interagir com as pessoas 

de… e, então, conjugar interacção com o melhorar ou promover a saúde das pessoas 

sempre foi algo que me fascinou. 

I.- Queria ir para medicina? 

P.- Ou para farmacologia… na altura, foi o que tinha considerado em primeiras opções 

mas isto também por outro tipo de influências externas. 

I.- Familiares? 

P.- Familiares… 
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I.- E como é que ficou essa sua vontade, esse seu desejo? 

P.- Eu na altura, ainda tentei… porque no 1º e 2º ano não me sentia assim muito 

motivado, se bem que agora, depois destes estágios todos, me apercebi que a 

enfermagem é uma profissão, embora ainda não muito, socialmente, muito valorizada 

pelo menos a nível global… as pessoas valorizam, tenho notado que as pessoas 

valorizam o trabalho dos enfermeiros mas assim globalmente ainda não somos muito 

bem reconhecidos, muito bem vistos… 

I.- Como é que a sociedade vê os enfermeiros? 

P.- Acho que ainda há muito aquela… pelo menos nas pessoas com quem eu tenho 

falado extra-contexto profissional, pessoas que não têm muito contacto com o trabalho 

dos enfermeiros, ainda vêm muito como os subordinados dos médicos, ainda há muito 

essa questão, porque toda a gente diz “ estás em enfermagem, porque que é que não vais 

para medicina?”, ainda há muito essa ideia, dos contactos que tenho tido… 

I.- E essa ideia é qual? 

P.- Que são subordinados dos médicos, que não têm… como é que eu hei-de explicar… 

que não têm uma autonomia própria. 

I.- E como é que se sente em relação a isso, ao ser conotado com essa ideia? 

P.- Eu tento… procuro explicar às pessoas, dar visibilidade ao trabalho que vou 

desenvolvendo e que os enfermeiros desenvolvem… porque, de facto, não somos 

nenhuns subordinados dos médicos, temos uma autonomia, um conhecimento próprio, 

só que por vezes é difícil explicar e convencer as pessoas disso, pelo menos as pessoas 

que não passam pelas situações. 

I.- Porque é que é difícil? 

P.- Porque é que é difícil? Parece que é uma ideia já pré-concebida… 

I.- A ideia que as pessoas têm sobre… 

P.- Sim… 

I.- Disse que existem pessoas perguntam “porque é que não vai para isto, ou para 

aquilo?” O que é que sente em relação a isso? 

P.- Não sei… parece que me sinto um bocado desvalorizado…se bem que em estágio 

apanho pessoas que, realmente, valorizam o trabalho que nós fazemos e isso é muito 

gratificante, aí é uma ideia completamente… fico com aquela sensação e sentimento 

completamente ao contrário, do que me estarem a dizer “ porque é que eu não vou para 

medicina, porque é que eu não dou um passo”, como se fosse passar do 8 para o 80, não 

considero que assim seja, neste momento. 
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I.- Se tivesse de explicar a alguém, o que é que diria que é a actividade do 

enfermeiro? Qual a actividade nobre do enfermeiro? 

P.- A principal é o cuidar das pessoas, das famílias e das populações, não só na 

manutenção e na recuperação de saúde, mas também na promoção da saúde 

desempenham um papel fundamental. 

I.- Mas os outros profissionais, cada um à sua maneira, faz isso… o que é o 

enfermeiro faz de particular? 

P.- Acho que é o contacto directo, aperceber-se de quais são os problemas das 

populações em intervenções autónomas que não necessitam de recorrer aos médicos, 

têm contacto… e têm problemas que podem resolver na hora e que podem interagir 

autonomamente sem necessitar de recorrer aos outros profissionais. Aí, fazer ver às 

pessoas que não somos subordinados dos médicos é fundamental para mudar esse tipo 

de percepção que elas têm. 

I.- O que é que considera que pode fazer, enquanto enfermeiro, para mudar essa 

ideia? 

P.- Ao longo do curso tem-nos sido passada essa ideia que a investigação é um bom 

caminho, construir um corpo de conhecimento e eu acho que é importante investir na 

investigação de enfermagem, porque cria um corpo de conhecimento próprio da 

profissão, que depois dá visibilidade também ao que nós fazemos. 

I.- Acha que há outras formas de promover a nossa imagem? 

P.- Há acções de… sim, para a população em geral, se calhar, é um bocadinho redutor... 

I.- Mas no nosso dia-a-dia, enquanto profissionais… 

R.- Sim… dizer às pessoas o que é o nosso trabalho, o que é que nós fazemos e muitas 

acções que desenvolvemos na comunidade também dão visibilidade, não só o rastreios, 

as promoções para a saúde que os enfermeiros fazem no seio da população, embora eu 

ache que, em Portugal, ainda há pouca adesão, ainda é aquele pensamento de “só 

recorre quando está doente”, mas creio que a promoção de saúde é um bom caminho 

para dar visibilidade ao que fazemos. 

I.- Na comunidade é mais fácil dar visibilidade ao que fazemos? 

P.- Não… não só, também na vertente hospitalar também… mas a comunidade, 

portanto, abrange um maior número de pessoas, enquanto na vertente hospital ou 

trabalhamos com um doente ou com outro, não damos visibilidade a um grupo mas 

visibilidade a certas pessoas… mas também, ao longo do tempo, também promove a 

visibilidade da profissão. 
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I.- Da sua experiência, o que é que considera que o enfermeiro faz que mais 

ninguém faz? 

P.- … 

I.- O Fisioterapeuta o que é que faz, por exemplo? 

P.- Promove a… faz exercícios respiratórios, prevenção [imperceptível] a nível de 

mobilizações. 

I.- E a dietista? 

P.- A dietista também… trabalha ao nível da nutrição, das dietas alimentares. 

I.- Na mesma lógica de análise, o enfermeiro… o que é que podemos dizer? 

P.- O enfermeiro cuida, no aspecto geral. O enfermeiro está perto das pessoas, consegue 

observar, tratar dos problemas e agir, através da comunicação, de procedimentos 

técnicos próprios que os enfermeiros têm, presta o apoio emocional mais directo, é o 

profissional que está mais directo nas populações a prestar apoio emocional. 

I.- A enfermagem foca aspectos e dimensões mais amplas… em que medida é que 

isto pode ou não ser uma menos valia para a profissão? 

P.- Sim… porque pode ser…não é directo… a enfermagem, é uma visão que tenho, é 

que faz um pouco de tudo… e isso também pode ser uma menos valia porque não se 

consegue identificar aquele corpo próprio de conhecimento, vamos buscar um 

bocadinho à sociologia, um bocadinho à medicina, um bocadinho à antropologia e a 

outras ciências… e isso pode também ser uma menos valia porque não se consegue 

salientar o trabalho desenvolvido pelo enfermeiro, em termos de actuação. 

I.- No que é que acha que está diferente, depois destes quatro anos? 

P.- Comunicação. Comunicação com as pessoas, acho que melhorei bastante. 

I.- Concretamente a que nível da comunicação? 

P.- Nas primeiras abordagens, no seguimento, por exemplo, a nível hospitalar na 

comunicação ao longo do período de internamento… na utilização da comunicação 

como uma ferramenta para detectar os problemas, para… em termos apoio emocional 

também, creio que melhorei bastante. 

I.- O que é que o fez mudar e ficar mais competente nessas dimensões? 

P.- Eu acho que os estágios que tive, acho que foram determinantes, mais até que 

propriamente as aulas teóricas, creio que os estágios ao estar em contacto com as 

populações, com os problemas das pessoas, com as vivências das pessoas, com as 

histórias de vida… na prestação de cuidados… o que é que foi determinante para a 

criação de competências… porque no campo prático nós praticamos, embora tenhamos 
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o suporte teórico, eu acho que é na prática que nós nos desenvolvemos mais. Eu, 

particularmente, desenvolvi bastante ao longo dos estágios, até agora tinha sido mais na 

parte da vertente hospitalar, sendo que neste ano tive um estágio de comunidade que 

gostei particularmente e creio que foi determinante esse contacto com as pessoas, com 

a… porque eu nunca tinha tido assim um contacto tão próximo com problemas, não só 

doença, mas também na promoção da saúde… nunca tinha tido esse contacto próximo e 

creio que foi isso que me desenvolveu mais, o contacto com as pessoas, com a 

população, creio que foi determinante. 

I.- Quais as experiências que considera mais importantes, ao longo do curso, do 

ponto de vista do seu desenvolvimento? 

P.- Momentos importantes… todos os estágios hospitalares, foram… surtiram em 

experiências muito ricas, muito enriquecedoras e que trouxeram aprendizagens 

fundamentais, para o futuro como pessoa e até como profissional, ao contactar com as 

pessoas em… com problemas de saúde muito graves, com repercussões a nível da sua 

vida… bastante doentes. Creio que isso me desenvolveu porque eu não tinha essa 

noção, não tinha a noção que… como uma doença podia… podia ter repercussões na 

vida de uma pessoa, não tinha grandes noções, na minha vida pessoal nunca tive 

problemas de saúde por aí além e não tinha a noção como isso pode alterar a vida de 

uma pessoa. 

I.- Existiram outros momentos importantes? Porque é que refere em particular os 

estágios hospitalares? 

P.- Não sei, porque… porque os estágios hospitalares sempre tiveram um impacto 

maior, os estágios de comunitária que eu tive… sempre me fascinou mais o contexto 

hospitalar do que propriamente o contexto comunitário. 

I.- Porque é que o fascinou mais esse ambiente? 

P.- A prestação de cuidados é diferente, é um contacto mais directo, é uma fase 

particular da vida da… do processo do doente, em que as pessoas requerem um 

atendimento personalizado, requerem uma… 

I.- Já era um procedimento que tinha anteriormente, antes de entrar no curso? 

P.- Não… foi algo que fui decidindo ao longo do curso. 

I.- O que é que acha da relação entre enfermeiros e médicos? 

P.- Já vi várias… já vi o enfermeiro que segue essa linha, qualquer coisa pergunta ao 

médico, mas também já vi enfermeiros que agem muito autonomamente… e tem toda a 

lógica, não é necessário andar sempre a correr atrás do médico a perguntar “se pode 
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fazer isto ou se pode fazer aquilo”… mas, pronto, já tive essas duas experiências, já tive 

com enfermeiros que qualquer coisa perguntavam ao médico e já tive outros “não 

vamos agora perguntar ao médico, não é necessário, podemos agir autonomamente”. 

I.- Enquanto estudante como é que é o seu relacionamento com os outros 

profissionais de saúde? 

P.- Agora, também já tive… já tive experiências diversas. Gostei particularmente, agora, 

neste estágio, o meu último de comunitária, em que se notava bem o trabalho na equipa 

multidisciplinar ou a interdisciplinar, não a de inter mas multidisciplinar, em que, por 

exemplo, todas as semanas os diversos profissionais, tanto os enfermeiros, assistentes 

sociais, o psicólogo, a dietista, o médico, se juntavam, faziam reuniões, em que 

discutiam caso a caso e em que faziam uma planificação dos objectivos a curto prazo, 

dos objectivos a longo prazo e aí verifiquei que esse trabalho multidisciplinar, 

realmente, pode ser exequível… de todas as formas é exequível e é necessário e pode 

trazer muitos frutos e ganhos em termos de saúde… 

I.- Da sua experiência, há relações diferenciadas em relação a diferentes 

profissionais? Por exemplo, dietistas, assistentes sociais… trabalhou directamente 

com eles ou através de outras pessoas? 

P.- Trabalhei, trabalhei. Agora, mais neste último estágio, é que pude observar isso bem 

porque… qualquer problema a nível social que se detectava, quando íamos nas visitas 

domiciliárias, falava directamente com o assistente social… se fosse necessário falar 

com o médico também era eu a primeira linha de contacto. 

I.- Que pessoas é que foram importantes, ao longo do curso, para o seu 

desenvolvimento profissional? 

P.- Os orientadores do local de estágio, os que tiveram mais presentes, também já tive 

orientadores que iam só para avaliação formativa e sumativa… 

I.- Do local estágio? 

P.- Sim… dos orientadores. Não… do local de estágio e da escola. Não só os do local 

de estágio, da escola… mais aqueles que tiveram mais próximos, porque haviam 

professores que iam só para avaliação formativa, sumativa, para além daqueles 

momentos em que podíamos reflectir um bocadinho sobre o que é que tinha sido o 

desenvolvimento ao longo do estágio, não passava muito daí. Mas os orientadores que 

tiveram mais próximos, creio que foram fundamentais porque salientavam o que é que 

estávamos a fazer bem, o que fazíamos mal, no que é que podíamos investir mais, em 

termos de competências, e assim organizava o nosso estudo, a nossa visão… 



7 
 

I.- Mas os orientadores que só iam efectuar a avalização… era frequente? E o que 

é que isso determinava em vós? 

P.- Não sei… parece que estamos um bocadinho mal acompanhados, em algumas 

situações, em particular, por exemplo, no estágio de materna tinha um orientador 

externo que trabalhava no hospital onde eu estava, no próprio serviço, mas só lá estava 

na avaliação formativa, preencher a grelha e pronto… não houve assim uma 

preocupação de como é que estava ser desenvolvido o estágio… foi só mesmo para 

preenchimento da grelha… o aspecto formal. 

I.- Considera que houve um impacto da presença dele na sua nota? 

P.- Não… porque, ao fim ao cabo, como não vêem o nosso desenvolvimento acabam 

por se cingir aquilo que o enfermeiro diz da nossa prática. 

I.- Para além dos docentes e orientadores, que outras pessoas foram importantes, 

ao longo destes quatro anos, para o seu desenvolvimento? 

P.- Creio que os meus colegas, pronto, também foram importantes, na partilha das 

experiências, por acaso foi uma metodologia que eu achei sempre que é benéfica, é 

aqueles momentos… em certos ensinos clínicos, que houve momentos de partilha de 

experiências, sempre foram momentos de… construtivos e os docentes que nos 

proporcionaram isso… creio que foi sempre uma mais valia porque naquela partilha de 

experiências aprendemos e vemos como são os outros contextos, para termos uma visão 

mais alargada, para não nos cingirmos só às vivências que estamos a ter no próprio local 

de ensino. Mas esses momentos permitiram-nos ter uma visão mais alargada e também 

absorver experiências de outros contextos em que, obviamente, não podemos passar por 

tudo, mas temos sempre uma visão do que é que isso pode ser. 

I.- E os doentes? 

P.- Os doentes também. 

I.- Em que medida é que os doentes foram importantes para o seu 

desenvolvimento? 

P.- Como eu já referi, as histórias de vida, a maneira como relatam as repercussões que 

uma doença pode ter nas suas vidas, os seus relatos de vida, a maneira como muitos 

deles valorizam o trabalho que nós fazemos também nos dá… também me deu uma 

impulsão, uma gratificação, um desejo de continuar… creio que também foi 

determinante sim. 
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I.- Existiram momentos importantes, durante estes quatro anos, que considere que 

tiveram impacto no seu desenvolvimento profissional? 

P.- Até tive experiências a nível… a nível pessoal, que não tinha tido problemas de 

saúde até entrar aqui para o curso mas de repente parece que… começaram a aparecer. 

I.- Teve problemas de saúde? 

P.- Eu não, mas familiares meus têm… tiveram e ainda têm… e também pude… pude 

passar para o outro lado, ser eu o alvo de prestação de cuidados, enquanto família. 

I.- Teve dos dois lados… 

P.- Sim… e também foi importante isso… 

I.- Como é que isso foi importante? 

P.- Pude também eu próprio dar valor ao que os profissionais… à futura profissão que 

vou desempenhar… pude aí também valorizar. 

I.- Foi um espelho? 

P.- Fazer ali um espelho, sim, observar-me, porque pude ver… o que [imperceptível] 

também e ver como isso pode ser valorizado e interpretar isto, sim… em particular, os 

enfermeiros nos cuidados domiciliários, foi algo que eu já fiz em dois estágios de 

comunitária e pude observar como é importante e como desempenha um papel 

fundamental na vida das pessoas sem eles… as pessoas estavam desacompanhadas… as 

pessoas estavam desacompanhadas, não havia cuidados, são fundamentais… são 

fundamentais… as pessoas não podem viver sem cuidados de saúde e, em particular, os 

cuidados de enfermagem. 

I.- Quais as dimensões em que considera que a escola deveria ter investido mais ou 

menos? 

P.- Que a escola podia ter investido mais… eu acho que a escola dá pouco ênfase… se 

antes era muito o modelo biomédico e agora é mais o modelo psicossocial, mas eu acho 

que a parte da biologia, da… mais… por exemplo, a patologia, a farmacologia, eu acho 

que está pouco explorada porque, ao fim ao cabo, chegamos ao 4ºano e muitas vezes 

vamos para estágio e somos confrontados com uma determinada… com uma pessoa 

com uma determinada patologia ou com determinados fármacos e ficamos muito bem… 

não temos bem consolidados os conhecimentos. 

I.- O que fez nessas situações? 

P.- Tive que me reportar ao que me lembrava, do estudo autónomo ou das aulas teóricas 

mas em muitas das situações tive de ir para casa rever, estudar… ainda agora continuo 

porque eu senti que… principalmente essas duas cadeiras, Farmacologia e Patologia, 
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também Anatomia no 1º ano, mas ainda era no plano de estudos antigo, embora ainda 

fosse insuficiente eu creio que, pronto, foi mais desenvolvida do que propriamente estas 

duas… porque, ao fim ao cabo, nós tivemos a patologia e farmacologia com cerca 80 

horas de contacto, na farmacologia demos cinco grupos farmacológicos em vinte e dois, 

tendo os outros ficado para estudos autónomos mas, é claro, não é a mesma coisa do 

que darem aulas teóricas. 

I.- Porque é que acha que isto acontece? 

P.- O novo plano de estudos, mais orientado para o psicossocial, descurou… como é 

que eu hei-de dizer, nem 8 nem 80, devíamos arranjar um meio termo… porque, de 

facto, eu creio que esses conhecimentos ficam aquém, depois… e creio que também são 

necessários, são absolutamente essenciais no trabalho de enfermeiro, e creio que ficam 

um pouco descurados neste plano de estudos, dá-se mais ênfase à… quando temos, por 

exemplo, duas cadeiras de História e Epistemologia de Enfermagem, em que na segunda 

estamos outra vez a bordar os modelos teóricos que já abordamos no primeiro ano, 

enquanto, por exemplo, em farmacologia só demos cinco grupos farmacológicos, vamos 

para estágio, somos deparados com fármacos que não pertencem aos grupos 

farmacológicos que nós demos, já ficamos assim um bocadinho sem saber muito bem o 

que fazer, nem saber muito bem o que dizer quando confrontados com perguntas. 

Mesmo em termos de patologia também, demos [imperceptível], um bocadinho de 

oncologia, mas eu creio que não foi suficiente, creio que… devia-se dar um bocadinho 

mais de… importância a essas unidades curriculares e menos a outras, não sei… talvez. 

I.- Teve experiências nos cuidados intensivos? 

P.- Não, ainda não tive, agora… 

I.- Mas vai ter? 

P.- Vou passar agora no estágio de… que estou a realizar agora, vou passar mas… não 

vou ter cuidados intensivos propriamente ditos, mas vou começar por uma sala de 

cuidados intermédios, já com pessoas possivelmente ventiladas, a sofrerem ao cuidados 

mais intensivos… 

I.- Qual é a área da sua monografia? 

P.- É de oncologia. 

I.- Era a área que queria? 

P.- A princípio nós… na altura, como foi a sorteio, como é agora a metodologia mais 

recorrente, tinha-nos calhado… nós escolhemos a urgências mas, entretanto, houve lá 

uns problemas teve de se fazer um novo sorteio e entre grupo acordamos que seria a 
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oncologia, também é uma área que… gosto,  que gosto… e tenho vindo a desenvolver 

neste estágio, que tenho gostado particularmente… e, se calhar, futuramente, era uma 

área que eu gostava de trabalhar, na área da oncologia. 

I.- Qual seria o local que gostaria de começar a trabalhar, se pudesse escolher? 

P.- Se fosse em contexto comunitário, trabalhava numa unidade de cuidados 

continuados integrados, gostei bastante, acho que é uma boa aposta do Sistema 

Nacional de Saúde, que abrange uma população que até agora não tinha… não tinha um 

apoio tão próximo quanto necessita. 

I.- Essa área interessa-lhe? 

P.- Interessa-me, os cuidados continuados interessam-me… se fosse em contexto 

comunitário era para aí que eu trabalhava. Se fosse em contexto hospitalar, numa 

unidade de cirurgia ou medicina, se calhar oncológica, preferencialmente, se não 

conseguir em outro sítio. 

I.- Quando passar para a prática o que é que acha que as pessoas esperam de si, 

como enfermeiro? 

P.- Na prestação de cuidados… creio que as pessoas esperam, enquanto utentes de 

saúde, que tenham um atendimento que vá de encontro às suas necessidades. 

I.- O que é que esperam de si, concretamente? 

P.- Quando for profissional elas devem… devem esperar que nós façamos as coisas 

logo como deve de ser, que prestemos logo os cuidados, que sabemos o que estamos a 

fazer… o que estou a fazer… 

I.- Como é que vê o cenário em termos de empregabilidade? 

P.- O Cenário? Neste tempo, agora, de crise económica, fica sempre um pouco 

complicado, não sei… não tenho visto pelos estágios que tenho passado, tenha havido 

assim muitas vagas em termos de emprego, que possam por mim ser preenchidas, mas 

vamos a ver… vou entregar currículos, depois logo se verá… mas não vejo um futuro 

risonho. 

I.- De que é que acha que depende a sua entrada no mundo do trabalho? 

P.- Tenho ouvido dizer, e cada vez constato mais, que os estágios, os últimos estágios, 

são fundamentais porque há muitos enfermeiros que depois de estagiarem num certo 

local de estágio, se tiverem uma boa prestação, depois são recrutados, entram… têm 

uma preferência sobre esses estudantes até porque depois o período de integração é mais 

curto, não necessitam de um período de integração tão grande como se fosse uma 

pessoa que não tenha conhecido o serviço, sempre me têm dito para investir muito 
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nestes últimos estágios e eu tenho tentado fazer isso ao máximo porque podem ser 

determinantes na…depois a ter um emprego. 

I.- Pode depender de si? 

P.- Também… eu acho que sim, pode depender de mim. 

I.- O que é que espera do seu processo e integração? 

P.- O que é que eu espero do processo de integração?... 

I.- O que é que acha que vai acontecer quando começar a trabalhar? 

P.- Eu acho que vai ser um bocadinho complicado… porque até agora, nos estágios, 

temos sempre aquela figura a quem podemos recorrer… e vai ser complicado ali 

aquele… aquele desmame do orientador que está sempre atrás a dizer “o que é que 

estamos a fazer, o que é estamos a fazer bem, o que é que não estamos a fazer bem”, 

creio que vai exigir muito… vai exigir muito… o primeiro trabalho… 

I.- Em quê, concretamente? 

P.- Em termos de conhecimentos, do pensamento, do agir na hora, de reconhecimento 

das limitações porque aí também vamos, na prática, quando tivermos a trabalhar sempre 

podemos recorrer a outro… claro que podemos sempre recorrer aos colegas mas não 

temos aquela figura paternal… acho que vai ser aí que também vai haver aquele choque 

do agir, da tomada de decisão, vai haver aí um grande impacto… espero eu. 

I.- Que sentimento pessoal, agora, prestes a ser enfermeiro? 

P.- Sinto-me bem, finalmente vou entrar no mercado de trabalho, finalmente vou poder 

trabalhar, vou poder fazer uma coisa que tenho vindo a desenvolver um sentimento 

particular… que gosto, gosto da profissão… e creio que vou no bom caminho…embora, 

lá está, em termos da parte teórica, creio que havia algumas ciências, alguns 

conhecimentos que gostava que tivessem sido mais desenvolvidos ao longo dos plano 

de estudos, ao longo das aulas teóricas, mas creio que… 

I.- Em alguma medida é um pouco decepcionante não terem abordado questões, ao 

longo do curso, que acha centrais? 

P.- Eu acho que sim… eu acho que sim, que é um bocadinho decepcionante, embora… 

todos os docentes dêem ênfase que temos de fazer isso em trabalho autónomo mas não 

há aquela acompanhamento, aquele acompanhamento mais próximo… também, muitas 

vezes, os estudantes não procuram isso, também é verdade… acho que devia haver um 

acompanhamento mais próximo, se as coisas não são dadas podiam-nos dizer “podiam 

estudar isto” “ e onde podem encontrar”, há docentes que fazem isso mas há outros que 
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não fazem e eu acho que devia haver esse acompanhamento porque é fundamental, é 

fundamental porque o ensino secundário não tem nada a ver com o ensino superior. 

I.- Porque é que é diferente? 

P.- O ensino secundário e o ensino superior? Acho que o acompanhamento devia ser 

mais próximo, se nós nos estamos a preparar para uma vida futura, talvez… não só… 

muitas vezes, não só [imperceptível] do orientador, mas devia haver um… 

acompanhamento… devia haver, por exemplo, no fim de uma aula dizer “… tem isto 

para trabalho autónomo…”, “… deviam rever isto, que não foi abordado nesta aula…” 

porque, muitas vezes, nós somos deixados com uma série de temáticas para abordar e, 

às vezes, perdemo-nos um bocadinho porque ainda não… pelo menos nos primeiros 

anos, agora no fim já é mais… com a prática, já temos vindo a desenvolver mais esta 

competência de gestão do trabalho autónomo… mas podia haver mais essa 

acompanhamento porque há muitos conhecimentos que não são abordados durante as 

aulas e eu acho que era fundamental que fossem, não enumerados, mas um 

acompanhamento mais próximo. Houve unidades curriculares em que houve isso, por 

exemplo, em… em enfermagem de criança e jovem, por exemplo, nas práticas nos 

dávamos… nas práticas do grupo, os professores mandavam alguns exercícios… alguns 

exercícios para depois fazermos em casa e aí pelo menos foi um… sentimos que pelos 

menos houve algum tipo de acompanhamento extra… extra aulas lectivas… e acho que 

era fundamental desenvolver este plano de estudo. 

 

 


