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Bloco temático  Tópicos / Questões possíveis 

B-A / 
Legitimação 

  

 
 
 

Bloco B 
 

Representações 
sobre a 

profissão 
 

Representações 
próprias, de 

significativos e 
sociais 

Que ideia tem neste momento sobre a profissão?  
O que (pensa que) mudou na sua ideia sobre a 
profissão e os enfermeiros? Devido a quê?  
Como vê a sociedade a profissão e os enfemeiros?  
Como vêem a profissão e os enfermeiros aqueles 
que lhe são próximos?  

Natureza da 
profissão e do 

trabalho 

Como descreve o desempenho/trabalho de um 
enfermeiro?  
Com que outros profissionais se relaciona o 
enfermeiro? Como se processa essa relação?  
O que distingue os enfermeiros de outros 
profissionais? 
Que qualidades mais valoriza num enfermeiro? 
Que tarefas/actividades considera de maior 
responsabilidade no trabalho dos enfermeiros? 

Relação com 
outras 

profissões 

Como vê a medicina e os médicos? 
Como vê os auxiliares de acção médica? 

Bloco C 
Representações 
de si, enquanto 

futuro 
enfermeiro. 

 
 
 
 

O que mudou em si desde que iniciou esta 
experiência de estudante de enfermagem?  
O que lhe falta para ser um bom enfermeiro? 
Que experiências o marcaram e o transformaram 
(na escola ou em EC)? Porquê? 

 
 
 

Bloco D 
 
 

A experiência 
no CLE 

Aspectos 
globais 

O que (pensa que)  mudou na sua ideia sobre o 
CLE? Devido a quê? 
De um modo amplo, que alteraria no curso se 
pudesse? Porquê? 
Escolhia novamente a enfermagem?  
Afirma-se frequentemente que existe uma grande 
discrepância entre a teoria e a prática no ensino da 
enfermagem. Como reage a isto? 

Experiências 
em contexto 

escolar 

Que dimensões deveriam ser mais aprofundadas ao 
longo da formação? Ou as que são aprofundadas 
em demasia. 
Que dificuldades/facilidades teve? 
Como caracteriza o 4º ano? 
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Experiências 
em Ensino 

clínico 

E, em concreto, que alteraria no EC? Porquê? 
Que diferenças fundamentais nos EC?  
    1) Globalmente 
    2) Em que se está em grupo com os colegas e 
nos que se está apenas com o enf orientador? 
    3) Em que se está com docente em permanêcia e 
em que se está apenas com orientador? 
Que EC consistiram em momentos de 
aprendizagem mais importantes? 

Processos 
relacionais 

Que pessoas importantes neste percurso (porquê? 
Que acção desempenharam?  
Que situações de trabalho mais frequentes teve 
com (1-medicos, 2-auxiliares, 3-outros?) 
Como foi a relação com os enfemeiros dos 
serviços? 
Como foi a relação com os docentes? 
Como foi a relação com os colegas? 
Como foi a relação com outros profissionais? 
Como foi a relação com os doentes e respectivas 
famílias? 

Bloco E 
 
 

O futuro 

Pessoal 
Novas formações (em enfemagem ou noutra área)? 
Que projectos profissionais (Áreas profissionais de 
interesse/preferência)?  

Inserção 
profissional 

Perspectivas face à probabilidade de ter trabalho 
/entrada no mercado - que empregabilidade,? 
Em que serviço, se pudesse trabalharia? 
Em que serviço pensa poder vir a trabalhar? 

Bloco F 
O sentimento 

 Que sentimento pessoal, agora, prestes a ser 
enfermeiro(a)? 

 


