
 

  

Entrevista 2.24 - Alexandre 
 

(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- O que eu ia perguntar era ... um ano e meio quase dois, depois de cá estar que 

ideia é que tem sobre o que é ser enfermeiro? 

A. -  eu acho que ser enfermeiro… eu acabei agora o estágio clínico e sei lá… as 

pessoas falam  da forma ...  que a gente consiga não só preocupar-nos, como a gente 

tinha muitas vezes a ideia da técnica e isso, mas fundamentalmente conseguir entrar, 

conseguir ganhar a confiança dos utentes que a gente tem e… para podermos ajudá-los 

da melhor forma possível, claro, isto tem grandes responsabilidades, não é? 

I- Quem é que tem grandes responsabilidades? 

A. -  Nós, nós enfermeiros. E nesse aspecto sinto até, em relação ao curso, não sei se vai 

falar disso mais para a frente, este ano foi um pouco mais complexo que o ano passado 

devido a esta desorganização toda que há e acho que toda a gente sentiu isso. Mas 

pronto acho que também depois vai requerer muito da parte individual de cada um, essa 

responsabilidade que eu falo, porque sinto que no decorrer do ano acho que falhou 

muita coisa neste ano. 

I- Hum hum… Na organização da escola? 

A. -  Sim, sim. Na escola, no plano de estudos, nas aulas, de tudo,  algumas disciplinas 

que acho que deveriam ter sido dadas mais aprofundadamente, e foi 300 alunos numa 

sala de aula… 

I- Pegando nisso... que áreas, pode concretizar com nomes de disciplinas… que 

áreas é que acha que possam ter sido menos bem conseguidas… 

A. -  Eu acho que fundamental é a área da Farmacologia, porque é uma área bastante 

complexa , não é, e que… é aí que leva a maior parte dos nossos erros terapêuticos, e 

acho que essa disciplina, sem dúvida, não está nos trâmites que a gente deu, e… com 

tanta gente, e depois mesmo a forma de avaliação, que… e notou-se isso depois no fim 

do período. Toda a gente se queixava da farmacologia porque foi muito vago e acho que 



a maior… se se fizesse uma ronda por todos os alunos toda a gente iria responder isso: a 

Farmacologia foi uma disciplina que foi muito mal dada, foi tipo chegar as aulas, ler os 

dispositivos para a turma e dúvidas era mesmo “tá quieto”, porque é mesmo assim, e 

acho… 

I- Porque é que ela é importante? 

A. -  Porque a farmacologia é importante? A Farmacologia é importante porque a 

gente… a base, muitas vezes, da medicina e da… e mesmo da enfermagem, usamos a 

farmacologia para tratar das várias complicações, e depois é claro há os princípios 

activos, há as interacções e isso tudo, e sinto que de facto tem de ser um trabalho 

mesmo próprio de cada aluno preocupar-se com isso, porque se não muitas vezes, quem 

não se preocupar com isso, se o pessoal só se basear naquilo que deu, vai muitas vezes 

incorrer em erros terapêuticos, sem dar por eles, porque não foi-lhes explicitado isso e é 

fundamental eu acho que sim… 

I- Estamos a derivar daquilo… do rumo que eu pretendia dar mas podemos 

explorar porque são aspectos importantes ah...  e falando em… falou num domínio 

que foi pouco explorado… Eventualmente, por outro lado, há alguma área onde 

ache que tenha sido…que se tenha investido demais em termos de tempo? 

A. -  Eu penso que se calhar a Enfermagem ao Adulto aquela…aquela tipo avalanche de 

diagnósticos de Enfermagem... foi muito… foi muito… se calhar… sintetizava mais 

isso, não ia estar sempre ali a bombardear com diagnósticos, intervenções e repartir 

mais o tempo e complementar uma coisa com a outra, porque acho que essa aí foi de 

mais e … penso que tal valesse a pena. Depois o resto das disciplinas acho que até 

estiveram bem, há noção claro que é um ano de transição tudo muito bem mas alguém 

passou por ele e é um ano que, para o ano se calhar irá ser melhor, mas nós tivemos que 

passar por isso e sinto que realmente foi um ano, o segundo ano já é um ano complexo, 

e depois ao fim destas transformações todas foi muito complicado  

I- Voltando àquele tema inicial, falámos sobre o que é que acha de ser enfermeiro e 

já agora hum… o que é que acha… as pessoas que o rodeiam, elas mudaram de 

opinião este ano? Não tiveram de mudar necessariamente, mas as pessoas que o 

rodeiam como é que olham para si ou como é que olham para a profissão, agora 

neste tempo depois de cá estar? 

A. -  Há várias vertentes. Porque eu acho que é assim, quem veio para a enfermagem 

com o objectivo mesmo de… eehhh… do que gostaria possivelmente a enfermagem 

acho que continuou com a ideia, melhorou porque a gente está sempre a evoluir e… há 



fases mais complexas que outras. Há outras pessoas que se calhar não teriam bem a 

certeza do que seria a enfermagem e vê-se realmente que andam desapontadas, 

desiludidas, muitas até desistiram já… 

I- Estás a falar dos seus colegas ou de si? 

A. -  dos meus colegas. Na minha parte, para mim acho que continua com a perspectiva 

que eu tinha, porque tinha a noção, como tinha até referido noutras entrevistas, que já 

tinha uma ideia mais ou menos da área disto, que já tinha trabalhado num hospital, 

hum… mantém-se e as perspectivas para mim apesar de difíceis mantêm-se e cada vez 

maiores porque há aquela parte que eu vou evoluir e conhecer e sinto que realmente 

estou a evoluir nesse aspecto. 

I- E do ponto de vista social, que imagem na sua ideia… é que a sociedade tem 

daquela que é a sua futura profissão? 

A. -  eu penso que sim, acho que há no fundo uma imagem bastante positiva em relação 

a enfermagem. Eh… Apesar de toda a gente ainda manter aquele estilo de que nós 

somos tipo os criados ou os auxiliares dos médicos… 

I- mantém-se ainda essa ideia, é? 

A. -  mantém-se, mantém-se bastante essa ideia. Mas acho que sim, porque muita gente 

só percebe bem o que é ser enfermeiro ao fim de passar por, no hospital, estar internado 

e ver que realmente o enfermeiro não é só mesmo isso, e é ele que está ali quando é 

preciso passar a maior parte dos dias com a pessoa e quando ele precisa é ele que lá 

está, mas quem não tenha poss… possibilidade não é... porque se as pessoas não 

tiverem de ir ainda melhor, mas não conseguem aprofundar bem o que realmente é ser 

enfermeiro. 

I- Porque é que têm essa ideia? 

A. -  Sei lá, são se calhar estigmas, estereótipos que têm da sociedade mesmo em si, um 

médico é um médico, não é? E nós, até derivado da história da enfermagem que… 

I- Então e, como enfermeiro, o que é que pode fazer para mudar essa imagem? Se 

é que acha que é razoável mudá-la. 

A. -  Sim, claro que sim. Acho que todos nós devemos lutar por isso, e acima de tudo 

é… eu acho que na vertente científica é mesmo isso, é investigar, é… evoluir para que 

consigamos tornar mesmo isto uma ciência, porque muita gente nem sequer considera a 

enfermagem uma ciência. No âmbito social, é mesmo… sei lá, as pessoas é que… 

porque é difícil a gente conseguir mudar a mentalidade das pessoas, e só com os nossos 

actos, coma forma da gente tratar as pessoas, conforme evoluirmos enquanto 



enfermeiros no hospital, porque depois esses vão dizer aos familiares, os familiares 

dizem… e há… e tem… e é aí talvez que vão mudar a mentalidade das pessoas, porque 

só nós próprios, a nossa parte é o nosso trabalho, o nosso dia-a-dia, agora ir a ca…ir 

para a televisão ou qualquer coisa mudar a cabeça das pessoas, isso acho que é muito 

difícil. 

I- Ah… Hum… o que é que… hum… com que outros profissionais, imagine que 

está num café com um extraterrestre, com que outros profissionais, e teria que lhe 

dizer, com quem é que o enfermeiro trabalha? Com que outros profissionais é que 

o enfermeiro trabalha? 

A. -  Temos as equipas multidisciplinares, não é? Médicos, fisioterapeutas, psicólogos, 

psiquiatria, psiquiatras quando temos nessas áreas, ehh… assistentes sociais, hum… na 

área… eu acho que a enfermagem, nessas equipas multidisciplinares, é tipo a ligação 

entre todas, porque eles são muito específicos e nós fazemos a ponte entre eles todos. 

I- Era isso mesmo que eu ia perguntar, ia procurar fazer desenvolver essa ideia: o 

enfermeiro trabalha com outros, cada um tem um trabalho que você diz especifico, 

o fisioterapeuta faz… qual é a sua ideia? 

A. -  Fisioterapia lidam com a parte muscular, hum… mobilizações , hum… 

I - Um dietista? 

A. -  Alimentação. 

I- O que é que um enfermeiro faz? 

A. -  Um enfermeiro, por exemplo ligando ao dietista, e talvez até mesmo ao 

fisioterapeuta e dietista, o enfermeiro consegue ter aquele tempo que esses funcionários 

se calhar tantas vezes não têm, e às vezes também não querem, não é? Porque têm 

aquele tempo que têm de fazer para os doentes, o enfermeiro como passa a maior parte 

do tempo com os doentes que estão no hospital, ou até mesmo num centro de saúde, 

mas não tão especificamente, tem mais tempo para perceber, porque o dietista chega e 

pergunta “o que é que gosta”, “o que é que não gosta”, nós conseguimos perceber o 

porquê do não gostar e o que é que quer, conseguimos aprofundar mais as coisas, e aí 

sim podemos fazer essa conjugação entre o doente e a dietista, por exemplo, ganhar essa 

confiança que a dietista se calhar não consegue naquele momento. 

I- Uma pergunta provocatória… Se os outros têm uma base maior cientifica… 

disse-me que o que os enfermeiros fazem é um pouco pôr os outros em contacto, 

por acaso não têm nenhuma formação específica? Será que existe algo que é 

específico mesmo para o enfermeiro? 



A. -  Eu penso que… Sim, sim  estou a perceber. Eu acho, é difícil responder a isto 

porque e muito abrangente, não é?  Nós temos uma área de intervenção bastante 

alargada, mas… eu acho que o específico mesmo do… 

I- Não tem que ser, eu estou a perguntar é se acha que tem! 

A. -  Sim, sim. Eu, na minha óptica, o fundamental alem dessas várias vertentes em que 

um enfermeiro se envolve eu… fundamentalmente nós temos uma área que eu acho que 

é a relação que nós sempre desenvolvemos com o doente, no seu, na sua vertente 

bastante global de tudo, tudo parte daí, e nós conseguimos…  

I- O psicólogo também faz isso… 

A. -  Pois mas… sim, também é verdade, (risos) é verdade. Agora é muito difícil 

responder a essa pergunta. 

I- Pois. Ok. Ah… Mas ainda insistia uma última vez neste aspecto, por que é que 

será tão difícil então os enfermeiros descreverem…ah… uma especificidade da sua 

acção ? 

A. -  hum… complicado! 

I- Ah… Agora um bloco de questões um pouco de ordem mais pessoal. Em que é 

que acha que você, sozinho, mudou desde que está aqui no curso, se é que mudou? 

A. -  Sim acho que sim, deu bastante para crescer a lidar com as questões de dor e 

sofrimento das pessoas, eh… ajuda nos bastante na nossa parte pessoal e a maneira de 

ver o outro mudou bastante, muitas vezes… 

I- Dá para concretizar um bocadinho só? 

A. -  a parte de ver o outro, porque muitas vezes a gente não consegue… olhamos para a 

pessoa e vemos o físico e… toda aquela pessoa, apesar da gente muitas vezes a primeira 

imagem nem gostar da pessoa quando estamos a tratar dela mas se a gente for a ver que 

a pessoa tem uma história, tem uma vida, tem por hábito, e perceber porque é que ela 

é… porque e que ela reage assim, porque é que não é como a gente queria, a gente não 

tem… as pessoas, nem toda a gente tem de ser como a gente quer. Compreendê-la, o 

chegar mais perto dela, o ajudar a pessoa eh.. é muito importante e neste aspecto acho 

que foi bastante produtivo. 

I- Acha que mudou nesse aspecto? 

A. -  Sim, sim, sim. 

I- Hum… Então tornou-se mais o quê? Só para dar um nome… 

A. -  Talvez mais humano. 

I- Talvez mais humano? 



A. -  Sim 

I- Ah… ainda assim o que é que falta? O que acha que tem de melhorar? Até 

acabar o curso? 

A. -  Sim, sim. … a parte prática é aquela parte que a gente vai evoluindo praticando e 

vou voltar a insistir nisso, é mesmo no contacto com… o chegar a pessoa, não 

preocupar mesmo curar a pessoa, é… porque a gente não cura nada, a gente tem que 

ajudar é a pessoa, a ela a arranjar força dentro dela para mudar, se a gente não conseguir 

isso acho… é muito difícil, nem ela consegue que a gente esteja sequer a tratar deles. 

Essa comunicação, esse diálogo, chegar dentro dela, é um processo que estamos sempre 

a evoluir, ate porque há milhares de pessoas com que a gente vai lidar na nossa vida, e 

perceber as várias culturas, as várias formas de pensar, evoluir nisso, preocupar-me 

nisso,  porque a parte da da da técnica, isso é com o tempo que a gente vai vai fazendo 

isso. E acho que isso é um ponto que… 

I- Hum hum.  Sente-se enfermeiro? Neste momento? 

A. -  Não, ainda não, não me sinto enfermeiro. 

I- Não? Como é que se apresenta então? 

A. -  Sou aluno de enfermagem do segundo ano e estou aqui vou tomar conta… ajudá-lo 

da melhor forma possível que puder. 

I- É interessante relembrar a primeira vez que o chamaram “enfermeiro”. Como 

se sentes quando o chamam: está de costas, ouve e...  

A. -  É bom, é bom porque quando eu vim para o curso é com o objectivo de ser 

enfermeiro, tudo bem que cá dentro eu sei que ainda não sou, mas é bom é concr… é 

o… é tipo projectar o futuro do presente, que é… aquilo que um dia irei ser, e gosto 

disso, porque na minha concepção tenho, senão não vinha para o curso, um grande 

respeito e… e gosto ser… de vir a ser enfermeiro, e  gosto sinto me bem com isso, 

apesar de saber que não sou. 

I- Hum… Como é que foi vestir a bata a primeira vez, ainda não falamos sobre 

isso, hum… como é que foi isso, vestir a bata a primeira vez? 

A. -  Para mim não foi muito… muito difícil , porque como lhe disse tinha, eu tinha, eu 

lá na força aérea trabalhava, já tinha bata, tinha mesmo farda mesmo e não foi aquela 

mudança como se calhar alguns colegas meus a primeira vez, não notei assim uma 

diferença muito grande nisso, mas é sempre bom, uma pessoa de branco, é outro tipo de 

estatuto, que não é bem um estatuto, é o.. a gente sente-se diferente, sem duvida,  



I- Sente-se diferente ou para complicar um bocadinho, em que aspecto é que se 

sente diferente? 

A. -  Sei lá, é um sinal de responsabilidade responsabilidade, sem duvida mais 

responsabilidade porque se a gente vir é, vamos para o exemplo do centro de saúde, 

consegue-se perceber isso é quando a gente está fora desta área toda, vai ao centro de 

saúde e quando a gente está… está ali com o objectivo de ajudar os outros, de trabalhar, 

a responsabilidade sem duvida que… 

I- É uma responsabilidade sentida, mas que atribui a si mesmo ou que acha que 

outros lhe atribuem? 

A. -  Acho que vem das duas partes, os outros atribuem e eu também tenho que a 

atribuir a mim próprio. 

I- Hum… Imagine que estamos num cenário em que precisamos de recrutar toda a 

gente, mas é um cenário só… precisamos mesmo… de toda a gente. Chamam-no 

e... “então o que é que sabe fazer”? Que é para sabermos onde o havemos de 

colocar. O que é que sabe neste momento? 

A. -  O que é que eu sei neste momento… 

I- Que competências tem, o que é que sabe? 

A. -  Neste momento? É assim, hum.. sei que tenho muito a evoluir na parte da da 

patologia, fisiopatalogia, porque está sempre a evoluir também. Mas em termos de 

competências praticas, das técnicas que demos ate agora, sinto-me perfeitamente a 

vontade para desenvolver isso. Agora, é claro, uma coisa complementa a outra e é 

sempre mais seguro nas fisiopatologias, doenças novas que vão surgir, nesse aspecto 

sim. Agora questão prática nunca tive grande problemas em desenvolver isso, penso que 

nesse aspecto sim. 

I- Quando eu pergunto que competências tem, a resposta foi centrada em torno de  

competências práticas… 

A. -  Hum hum 

I- Nós andamos aqui na conversa do relacional… 

A. -  Sim, sim, sim, sim, sim. 

I- O que é que, diria... que tem competências nessa área também? 

A. -  Sim, sim, porque sim, sinto que consigo chegar ao pé da pessoa e relacionar-me 

com ela, estar a vontade com ela, chegar a mais do que uma pessoa. Ate é tive uma 

experiência, nos dois anos, por acaso tive sorte nesse aspecto, o ano passado tive uma 

experiência muito marcante porque é ... acerca do nosso doente, posso? 



I- Força, força, também ia perguntar por experiências importantes a seguir. 

A. -  E tive uma doente que realmente me marcou bastante, e ainda faltam dois anos … 

ate agora é minha doente, e era uma pessoa que não falava, tinha… eu acho que tinha 

todas as complicações que se podia … e eu consegui, até mesmo tive quase que 

aprender língua gestual para falar com ela e foi muito importante, e conseguir naquele 

bocado de tempo que eu estive lá consg.. senti que aquela pessoa se sentiu melhor, que 

davam mais atenção que lhe davam… porque é como a gente sabe muitas vezes, as 

vezes e por falta de tempo outras vezes por falta que a gente também não quer, os 

enfermeiros também e aquela sobrecarga e deixa estar, e eu, nós alunos também temos 

mais tempo para desenvolver essas competências. E nesse aspecto senti que consegui 

com essa pessoa, melhorar a sua qualidade de vida um pouco naquele tempo em que eu 

lá estive. 

I- O que é que ela tinha? 

A. -  Ela tinha esclerose múltipla só que tinha bastantes complicações, ela só mexia 

mesmo os olhos, ela já estava também a ficar cega e falar só falava por gestos e por 

sons. 

I- E o que é que ela exigia de si? 

A. -  eh… O que é que ela… Ela não… 

I-  O que é que exigia do ponto de vista de competências, de saberes, de agir. O que 

é que ela exigia... se não... o que é que... quais eram as necessidades dela? 

A. -  Acima de tudo estar com ela e não a deixar sozinha, ela tinha um medo terrível de 

a deixarem sozinha porque ela tinha medo que não a ouvissem, porque ela não 

conseguia falar, e aconteceu mesmo isso ela teve uma paragem e foi morte só porque 

por acaso até foi o professor dos estágios que estava connosco que... eu tinha ido 

almoçar e… que reparou, o medo dela ela estar sozinha, ninguém a ouvia ela estava 

isolada num quarto e tinha esse medo e nesse aspecto ela exigia a parte de nunca estar 

sozinha… nunca fecharem a porta do quarto e estar ali alguém com ela que tentasse 

minimamente falar com ela, porque ela fazia um grande esforço para tentar comunicar. 

I- Exigia fundamentalmente de si, ou de alguém, competências do ponto de vista da 

relação, é isso? 

A. -  Sim, sim, sim, sim, sim. 

I- Hum… Esse foi o primeiro momento importante, ok. Ia dizer outra coisa, num 

outro registo. Sobre as práticas clínicas concretamente hum… Em que medida é 



que elas corresponderam à suas expectativas, e em que medida é que não 

corresponderam? 

A. -  Eu acho que corresponderam bastante porque é assim, uma coisa é quando a gente 

está la na escola a treinar nos manequins, outra coisa é na realidade. Mas digo foi 

bastante importante aqueles dias que a gente deu, porque fomos logo a seguir para o … 

e é claro, depois claro na realidade a gente adapta mais isto mais aquilo. Mas foi 

bastante importante, a primeira vez é sempre a primeira vez, o confeccionar, colocar..., 

mas corresponderam bastante às minhas expectativas. E é assim, quando a gente está a 

estudar o que a gente quer é praticar, porque é mesmo isso, e foi muito bom e… 

I- Que dificuldades teve nas práticas clínicas? 

A. -  Sei lá, eh… acho que a dificuldade principal era quando surgia a situação e diziam 

“vais fazer” e a dificuldade nem era o fazer... era eu organizar o material, muitas vezes 

com o tempo a gente associa que é isto é aquilo, mas quando a gente estamos, e alunos e 

sabemos que estamos a ser avaliados e observados, temos sempre medo que falte 

alguma coisa, e depois é aquelas listas enormes de material, e depois acaba sempre por 

faltar isto, acho que a dificuldade é exactamente essa. A questão de o fazer mesmo acho 

que… o que é preciso é vontade, e é claro que nós estamos para aprender e estão lá os 

orientadores também se ocorrer algo, mas também nesse aspecto… 

I- Já agora... quando falamos em orientadores, não querendo nomes… Como é que 

as coisas são vistas, no vosso ponto de vista, teve orientadores presenciais e outros 

não… 

A. -  Sim, sim 

I- ...presenciais, tiveste só a orientação de enfermeiros dos serviços. O que é que 

acha que foi uma mais-valia para o seu desenvolvimento? 

A. -  O ano passado foi bastante importante ter um professor presencial, estava lá 

sempre, era  o nosso primeiro ano de contacto, foi muito bom, havia dúvidas que iam 

surgindo. Este ano tive a outra experiência, o meu orientador era enfermeiro de serviço, 

mas era só eu para aquele enfermeiro, não era aqueles grupos de dez, e ao principio 

estava com medo disso, mas neste momento… 

I- Com medo porquê? 

A. -  Com medo porque havia aquela dúvida, quando eu tiver dúvidas como é que vai 

ser? Será que ele sabe os programas, os conteúdos que a gente abordou e.. e não é? E 

tipo… ao fim de conhecer a pessoa… e tipo neste momento eu sinto que foi bastante 

importante isso, e adorei a experiência porque, é assim, tudo bem que tínhamos o 



professor o ano passado, mas éramos dez, o professor não pode estar lá sempre com 

toda a gente, não é? Este ano tinha aquela pessoa só para mim, agora isto também 

levanta outras questões que é, por exemplo temos nos meses inicial criar uma relação, 

uma boa relação com ele, se ele também não tiver aquela paciência entre aspas para 

estar mesmo ali connosco, mas não tive sorte, e no hospital onde estive também tem 

essa especificidade eles formam mesmo as pessoas para serem orientadores e adorei a 

experiência de estar com ele, era eu e o enfermeiro, tinha os meus doentes e sempre que 

precisava ela estava lá, foi foi muito bom. 

I- Se o professor fosse lá era mais pontualmente, então qual era o papel do 

professor nessa altura? 

A. -  Eh… é assim, eu nesse aspecto foi um bocado complexo porque o professor, neste 

caso a professora, foi lá duas vezes, foi lá, pelo menos foi lá, foi lá colocar-me e foi lá 

fazer a avaliação. O papel dela nesta questão... para mim foi quase só avaliação, porque 

os trabalho que eu mandava para ela… não senti a presença dela, nesse aspecto eu disse-

lhe mesmo pronto disse lhe que achava mesmo não sendo presencial que deveria ir mais 

vezes, para saber a relação e como é que a gente estava a correr, porque poderia haver 

dificuldades, não houve, mas poderia haver, não é? E sinto… não senti aquela questão 

do professor da escola mesmo, foi mesmo só mesmo na avaliação. 

I- Já teve práticas clínicas na comunidade? 

A. -  Sim 

I- Que grandes diferenças te saltam aí à vista? E, já agora, o que é que no seu 

percurso hum… recorre principalmente à experiência do hospital? 

A. -  Isso tem uma fundamentação muito grande porque é assim eu a experiencia extra 

hospitalar eu não… há áreas que a gente gosta mais e gosta menos, eu, eu sou uma 

pessoa que não gosta muito da área extra hospitalar, eh… no aspecto que é mesmo isso, 

também as experiências que tive nos dois centros de saúde, se calhar também não foram 

as melhores, mas não é… correspondem as minhas expectativas no aspecto de querer 

fazer… 

I- Não te sinta inibido, o que é que aconteceu concretamente que…? 

A. -  Neste, por exemplo no ano passado era o primeiro ano era tudo muito… era só 

observar, tudo muito bem, mas este ano e infelizmente não tinha a melhor orgânica e 

nós tivemos lá, chegar ao ponto de pensar assim “eu estou aqui para aprender ou é para 

desaprender?” Aconteceu isso, eu e o meu colega, tivemos os dois, e havia questões que 

os enfermeiros faziam e… não mas isto não é assim… e a gente questionava e parece 



que a gente ainda estava a por em causa eles, e não gostei muito da experiência, é um 

centro de saúde... também, também tem essas vertentes e não gostei e mais ainda 

reflectiu a questão de eu não gostar de centros, dos centros de saúde, não é que eu não 

goste da comunidade, se calhar se fosse um trabalho para a comunidade falar, isso se 

calhar sim, agora estar ali… Depois era um centro de saúde que ia lá uma ou duas 

pessoas por dia… muito tempo morto… 

I- Quando vocês questionavam e eles reagiam menos bem, concretamente, o que é 

que pensava? O que é que o levava a… 

A. -  a não questionar outra vez? Porque é assim, a gente sabe que estamos sempre a ser 

avaliados, não é? E… há sempre aquele medo de… e se eu vou questionar, e depois se 

ele não gosta, eh… como é que vai ser depois. Infelizmente neste aspecto quando a 

gente está no centro clínico nem sequer podemos demonstrar aquilo que realmente 

queremos saber e… porque temos esse medo da avaliação, porque a pessoa pode não 

gostar e até diz que sim mas pode não ir bem, não gostar, e depois temos medo 

infelizmente não demonstramos realmente o que somos e aquilo que queremos saber… 

I- Hum hum 

A. -  Há a questão da avaliação… 

I- Ah… reportando só um bocadinho à questão dos centros de saúde, na 

comunidade, saíu do centro, foi a casa das pessoas? 

A. -  Fui 

I- Na comunidade? Como é que foi isso de entrar em casa dos outros? 

A. -  Essa parte foi a parte que gostei mais por acaso porque é ir a casa das pessoas, ver 

o contexto onde elas vivem, as dificuldades que elas têm, o entrar dentro dum espaço 

que a gente também não gosta que as pessoas entrem na nossa casa assim 

desconhecidos, que é mesmo assim. É mesmo essa questão, como é que a pessoa vai 

reagir mas ao fim de fazer e depois ir lá uma ou duas vezes, o saber que ia lá para ajudar 

a pessoa, isso depois passou porque… eu sabia que estava lá era para ajudar, e depois 

gostei bastante essa… é o que eu dizia, na comunidade ir a casa das pessoas, ir sair, não 

estar mesmo ali no centro de saúde, essa parte gostei, gostei bastante dos cuidados 

continuados. 

I- Relembre-me porque é que gosta mais da dinâmica do hospital. 

A. -  É diferente, eh… não há tanto tempo morto, não há… é outra orgânica e… e há 

sempre qualquer coisa para fazer enquanto que ali no centro de saúde eu sinto que não, 



havia muitas vezes alguns momentos de convívio que também são importantes no 

centro de saúde mas não é bem aquilo que… as minhas expectativas. 

I- Entramos aqui no penúltimo, no penúltimo conjunto de questões, ah já agora 

uma questão prévia. Deve ter pessoas, outros colegas, outros amigos que 

frequentam outros cursos, o que é que diria que é próprio do vosso curso no meio 

disto tudo, o que é que diria? Uma especificidade?  

A. -  A relação que a gente tem contacto directo com... com... com... os doentes, os 

outros eles vão trabalhar um dia também especificamente com alguém mas durante o 

curso deles todos não há um contacto, lidar verdadeiramente com a situação. 

I- Ah… então o que é que, o que é que os doentes esperam de si? Vêm-no de bata... 

o que é que acha que os doentes podem esperar de si? 

A. -  Tudo aquilo que eu puder fazer, é mesmo isso, quando estou lá é mesmo uma 

entrega que dentro das minhas capacidades e daquilo que eu puder fazer podem esperar 

isso tudo… 

I- Hum hum… Mas eu disse o que e que você acha que eles esperam, não disse o 

que é que você quer que eles esperem… 

A. -  O que é que eles esperam? O que eles esperam é que a gente as vezes, ao 

princípio…, antes da gente… quando a gente se apresenta como aluno de enfermagem, 

não é enfermeiro, e há, depois também há várias perso… eh… personalidades nas 

pessoas mas às vezes é como sejamos uns criados,  ele vai fazer isto vai fazer aquilo, se 

a gente também não conseguir criar essa, essa distancia, distância entre aspas, estamos 

ali para os ajudar mas também não somos criados, mas à primeira vista às vezes nota-se 

bastante isso, agora chegue-me aquilo, chegue-me… as vezes nem precisam, nota-se um 

pouco isso … 

I- O que é que diria que é preciso fazer para se distinguir de ele o ver como criado 

ou a partir do momento… quando é que se começa a ser criado do outro? Esta 

pergunta é capaz de ser difícil de estabelecer… 

A. -  Para ser criado … se a pessoa não tem limitações, não é? e se a gente também 

quiser fazer tudo por ele não e? não o incentivar a ele fazer e tipo  “não deixar que eu 

vou buscar” aí acho que sim, nós próprios estamos a querer ser criados dele, se a gente 

não incentivar vá lá você, até porque é para a reabilitação dele, acho que aí é a fronteira 

isto porque… e delimitar o que é que ele tem de fazer e o que é que nós fazemos… 

I- Se ele nas solicitações que faz… se estiverem a ser solicitações que façam de si 

um criado. Como é que gere isso com ele? Já aconteceu? 



A. -  Já, já aconteceu. Não, eu acho que vem através do diálogo, e… o conversar com 

eles e especificar bem está bem que sou aluno mas estou ali as minhas funções ao 

máximo que eu lhe puder explicar são estas, a sua são estas, como doente você também 

tem de se preocupar com a sua reabilitação, e vem tudo em conversa, porque se eu for lá 

e começar a disparatar com ele que não, não estou aqui para isso não sei que, que muita 

gente faz, a relação que a gente pretende criar com ele não… acho que fica logo por ali 

não… 

I- Agressividade não é? 

A. -  Exactamente  

I- Ah… E o que é que os enfermeiros dos serviços esperam de si? 

A. -  Acho que acima de tudo, eu gosto muito duma palavra que é humildade, que é 

querer saber, não é? Ajudá-los naquilo que eu puder sempre, o espírito de iniciativa sem 

dúvida que sim, mas quando não souber perguntar, não fazer sem eles… 

I- Achas que eles esperam isso de si? 

A. -  Eh… acho que sim assertividade, humildade, vontade de querer fazer, por isso é 

que a gente também  está ali. Acho que sim acho que… 

I- E os colegas o que é que esperam de si? 

A. -  Isso já é mais complexo (risos) às vezes uns colegas infelizmente há aquela 

questão de notas, de eu quero ser melhor que tu não sei quê, e eu também tive essa 

experiência este ano no hospital, porque eu fui para o hospital com uma colega, que já 

tinha dado... por exemplo eles o ano passado já davam medicação, já faziam outras 

coisas que a gente não tinha, e eu tive uma pessoa nos primeiros dois dias que até foi 

quinta e sexta que não dormia, porque eu cheguei ao serviço, isto é verdade, eu cheguei 

ao serviço e ela lá já tinha estado no ano anterior e já sabia onde é que estavam as 

coisas, já fazia isto e aquilo, até que o que é que eu estou aqui a fazer? Eu senti-me mal 

acredite, um fim-de-semana senti-me muito mal. E depois ela, é como eu digo há 

personalidades e personalidades, ela tinha prazer entre aspas em demonstrar que já sabia 

onde estava isto e aquilo, e as enfermeiras, e senti-me inferior… , não sei como é que 

isto aconteceu fiquei mesmo assim, porque eu realmente muitas vezes não me deixo ir 

assim tão a baixo como foi o inicio deste estágio, e… e aquilo afectou-me bastante. Mas 

pronto depois no inicio da semana consegui ir desenvolvendo e chegou ao fim e já era 

ao contrário. Ao contrário que é assim ela já me vinha perguntar a mim para ajudar não 

sei quê e a relação com os enfermeiros era fantástica e no fim eles referiram isso, mas 



não sei ao princípio há essa competitividade entre aspas, porque quando a gente 

consegue, estamos lá todos para ajudar uns aos outros quer dizer é fundamental. 

I- Entrando no último bloco de questões, queria perguntar que expectativas tem 

em relação ao futuro? Daqui a dois anos como é que é em termos de trabalho? 

A. -  Em termos de trabalho felizmente sabe que, como eu sou um caso especifico, não 

tenho muita preocupação em arranjar trabalho infelizmente como os meus colegas. 

Porque a gente somos militares e temos trabalho, só que tenho uma expectativa que é o 

seguinte que é eu não queria ficar só por ali pela parte militar, porque e assim o nosso 

hospital não tem parte  de urgências, e eu adoro urgências: a dinâmica, não sei quê. E 

tenho a expectativa de progredir nessa área, sair dali um pouco, não sei se isso vai ser 

possível porque agora com estes cortes que a gente possa fazer noutro lado ou não, não 

sei como é que vai ser. Mas expectativas em relação ao trabalho nesse aspecto não me 

preocupa muito porque do pouco ou muito aquele está. 

I- E áreas em que gostasse de trabalhar? 

A. -  Cuidados intensivos eh… inem, o inem é… 

I- O que é que o atrai nessa área? 

A. -  Porque eu antes de vir para o curso, também estava nos bombeiros e já estava 

ligado com essa área, essa emergência, essa acção, depois eu também vivia perto do 

IP5, não sei se conhece, a estrada do País com mais acidentes … bastantes acidentes e 

acho que foi ate mesmo aí que começou aquele bichinho porque depois via quando 

vinha o INEM, ver aquela acção o enfermeiro, o médico, e foi sempre criando, o querer 

saber mais, e à parte disso sempre me fascinou essa parte da emergência  

I- Ok. Muito bem. O que é que acha que precisa de mudar? Só agora para 

terminar 

A. -  A gente tem tanta coisa para mudar … 

I- Sim. Em si. 

A. -  Em mim, pois em mim, em nós mesmos. Nós estamos sempre a crescer, e é muito 

difícil… sei que todos nós temos qualidade, temos defeitos, mas… mudar? (risos) É 

muito complicado… 

I- Está bem, está correcto então. 

A. -  (risos) respondo-lhe no quarto ano 


