
  

Entrevista 2.06 - Fátima 
 

(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. - Qual é a ideia que tem neste momento sobre a profissão? O que é isso de 

ser enfermeira neste momento? O que é diferente em relação ao ano passado? 

 F. - É diferente, é totalmente diferente porque, quando eu entrei para o curso, 

tinha uma noção do que é que achava que era ser enfermeira, mas não sabia o que é que 

implicava. Dizia na generalidade que era, pronto lá está, tratar de outros, estar ao lado 

doutros, acompanhar, mas não percebia até que profundidade os enfermeiros intervêm 

na vida das pessoas e o trabalho que eles podem fazer para melhorar essa vida e o 

esforço que qualquer acção, como é que eu hei-de dizer?, traz consequências graves ou 

positivas. Por exemplo, eu estou a lembrar-me, na minha opinião, mas o enfermeiro… 

I. - Não se iniba... 

F. - Mas eu ia a dizer uma coisa… mas não estou bem de acordo. Os enfermeiros 

podem trabalhar em vários sítios e podem fazer várias actividades, mas para mim, um 

enfermeiro, por exemplo, a mim o que me realizaria mais era poder acompanhar as 

pessoas todo o dia, ao longo de vários dias, ao longo de uma semana e saber que pude 

modificar a vida daquela pessoa, pude melhorar ou fiz tudo o que podia para melhorar, 

pronto. E, em termos do hospital, tou a falar mesmo assim em relação ao hospital, as 

coisas acho que são vividas com muito maior intensidade e uma acção nossa, numa 

pessoa que está debilitada, doente, sensível, vulnerável é, dependendo da atitude… 

I. - Da atitude do enfermeiro? 

F. - Sim, tem uma repercussão muito grande. Pode ser positiva ou negativa, mas 

tem. 

I. - Isso é uma coisa nova aprendida este ano? 

F. - Sim. 

I. - Lembra-se de algum aspecto particular? Pode utilizar exemplos da sua 

vida neste ano. 



F. - Eu não sabia, lá está, eu não sabia que ideia é que tinha da enfermagem 

porque dizia assim: ok, tou num hospital, mas nunca pensei, nunca reflecti sobre que 

actividades é que os enfermeiros fariam com os doente. Sabia que davam terapêutica, 

isso é óbvio, toda a gente sabe, e que poderia conversar, fazer a pessoa sentir-se melhor. 

Nunca pensei que os enfermeiros tivessem como tarefas fazer camas, dar o banho. 

Nunca pensei sobre isso, mas pronto, também não havia farda (????) normal, mas 

também não pensei sobre isso. Não pensei coisas com que há algo um bocadinho 

humilhantes, que foi um bocadinho difícil para mim lidar com isso no início, quando eu 

me comecei a aperceber que nós tínhamos, que a própria limpeza da pessoa no banho, 

como limpar fezes que as pessoas das pessoas que têm incontinência, tanto fecal como 

urinária. Nunca pensei sobre isso e nunca, quer dizer, faz parte da intimidade de cada 

um. 

I. - É um bocadinho humilhante para o enfermeiro? 

F. - Para os dois. Infelizmente é. Eu, no início, tinha um bocadinho de confusão, 

fazia-me impressão porque eu sei que a pessoa está envergonhada, ao mesmo tempo, 

também eu estou envergonhada. Quer dizer, é uma situação constrangedora, não sabia 

muito bem como lidar com aquilo. 

F. - Depois, há aquela conotação negativa que a sociedade dá e eu não sabia 

como gerir aquilo e como defender, porque é assim: eu, por um lado, sei que isso é 

essencial. Se eu estivesse naquela posição, também gostaria que alguém estivesse à 

vontade e que soubesse ser essencial fazer essas tarefas, que não deve ser humilhante. 

Mas eu não sei gerir bem. 

I. - Mas já deu a volta? 

F. - Já. Também é o hábito. 

I. - O que eu ia perguntar era: já teve alguma situação que achou 

desconfortável? 

F. - Senti-me desconfortável a pensar como seria a situação. Quer dizer, sentia-

me mais embaraçada. Dizia assim: ai,  isto é humilhante fazer aquilo, mas pensava 

muito sobre aquilo e, na própria altura, é como a minha mãe fala muito «É assim, h´+a 

uma situação urgente e nós temos que fazer uma coisa humilhante» ou «que horror, eu 

não fazia aquilo», mas é urgente, é preciso agir a há uma coisa que nos impulsiona a 

agir. Percebe o que quero dizer? 

I. - Como prioridades? 



F. - Sim, como prioridades ou que nós vemos que é urgente, que temos que 

ajudar pessoas que estão assim. 

I. - Foram estas duas situações que a levaram a aceitar melhor a situação? 

A rotina e o facto de ser prioritário tratar da pessoa? 

F. - Sim, sem dúvida. Não só a rotina, principalmente o prioritário. 

I. - O prioritário? 

F. - Sim, porque também não tive muita oportunidade para fazer muitas tarefas. 

Portanto, não posso dizer que tenho prática. Não tenho. 

I. - Fala nessas pressões com os teus amigos? Assim aqui com os colegas ou 

com os amigos que não estejam em enfermagem? 

F. - Não. Com amigos que não estejam em enfermagem, não entendem. 

I. - Os amigos que não estejam em enfermagem não entendem porquê? 

F. - Não entendem que não sejam essenciais. Não entendem… Entendem muito 

menos do que eu do que é ser enfermeiro, a responsabilidade e a própria situação. Não 

entendem. 

I. - Considera constrangedor a situação de eles não entenderem? 

F. - Alguns entendem. Como é que eu hei-de explicar? Eu tenho várias amigas 

minhas que eu conto, cheguei a contar uma vez, que me dizem: pois é que não eram 

capazes.  Eu quero ajudar, mas ao mesmo tempo é constrangedor. 

I. - Aquilo que mudou na sua ideia sobre a profissão foi o impacto que o 

enfermeiro, que você pode ter na vida dos outros? 

F. - Sim. 

I. - Vês isso como: a enfermagem pode ter impacto na vida dos outros ou eu 

posso ter impacto na vida dos outros? 

F. - Não, eu não. A enfermagem, porque eu não me estou a representar a mim, 

mas sim a profissão. 

I. - Mas já teve impacto sobre a vida das pessoas ou não? Pergunto. 

F. - Ah, mas como estudante de enfermagem? 

I. - Sim. Pergunto. 

F. - Algum. Já tive situações um bocadinho ridículas, de pôr termos das aulas. 

Por exemplo, o que é saudável e o que é que não é, mas chegar ao ponto de na rua 

ajudar alguém. «Olhe, eu sou a tal e tal, nós estamos em enfermagem e vou mostrar 

alguma credibilidade e…, não sei. Acho que foi o caso de uma unha que tava muito mal 

tratada e eu acho que estava quase a infectar, aquilo estava mesmo feio. 



I. - Disse à pessoa para recorrer…. 

F. - Ao Centro de Saúde. 

I. - E o que é que a pessoa disse? 

F. - É assim, começou-se a rir, disse que já tinha aquilo há muitos anos. Mas já 

voltei a fazer mais algumas vezes. No outro dia foi com um bebé. Eu adoro bebés. E 

reparei que a bebé tava muito aflita com os dentes e fiz um reparo à mãe. 

I. - E a mãe o que é que fez? 

F. - Disse para ir ao Centro de Saúde falar com a Pediatra. 

Sei que há muitos géis para aliviar as dores. Ela disse que já tinha ido, para não 

me preocupar e agradeceu. 

I. - Como é que acha que a sociedade vê a profissão? É uma pergunta que já 

fiz no ano passado. 

F. - Devo ter dito mais ou menos o que vou dizer agora. Sei que há muitas 

opiniões, mas na minha opinião, o enfermeiro é um bocadinho, como é que eu hei-de 

dizer?, um bocadinho faz tudo, um bocadinho tapa buracos e, tal como disse ontem, eu 

estive ontem numa formação sobre «Operação Nariz Vermelho». Os professores não 

entendo, mas o enfermeiro é um bocadinho, porque é uma pessoa que não é muito 

reconhecido oi trabalho e é capaz de também ser a pessoa que tem que… enfermagem 

para mim é difícil, porque não é um curso teórico, não é só estudar e já está. Não. Há 

uma coisa com que ainda não sei lidar e me pergunto várias vezes se estarei no curso 

certo, apesar de querer e gostar da área da saúde, que é, de facto, saber que tudo o que 

eu faço tem uma repercussão na vida das pessoas. 

Há bocadinho estava a falar mais no sentido emocional, pronto. Mas estou a 

tomar cada vez mais consciência de que tudo o que eu fizer, tudo o que eu disser levam 

muito em conta, porque eu estou a representar uma profissão e tudo o que fizer pode ser 

prejudicial. 

I. - Neste momento, que sentimentos gera isso em si? 

F. - Alguma angústia. Saber que, já como estudante, tenho algumas 

responsabilidades. Tenho que saber as coisas muito bem, o que digo, o que não digo e o 

que fazia esse handicap não é a dificuldade que às vezes temos de avaliar situações, mas 

não estou habituada a avaliar situações. Como é que eu sei aquilo que faço? 

I. - A partir de que experiências que teve é que passou a achar que aquilo 

que tu vai ver e fazer pelos outros é muito importante para eles? Que pode ter 

consequências? Que experiências houve durante este ano? Eu não estou a focar 



nenhum aspecto em particular. Que experiências é que este ano, por sua vez, 

levaram a concluir «Epá, aquilo que eu disser ou fizer é importante para os 

outros? 

F. - Primeiro sinto que os professores dizem que tudo o que nós fizermos, que 

nós temos de ser responsáveis pelos nossos actos e que temos de saber muito bem antes 

de ter qualquer atitude. E, em relação às experiências, foi principalmente no estágio, no 

estágio hospitalar em que tive oportunidade de passar bastante tempo com um doente 

apenas e que reparava que tudo o que eu dizia… fazia muitas perguntas, consegui criar 

um vínculo com a pessoa e reparava tudo o que eu dizia e acreditava, quase como um 

menino, incondicionalmente, que me levava a sério e eu, às vezes, quer dizer, não sei. 

Às vezes penso que é demasiada responsabilidade para mim, que talvez seja um 

bocadinho nova ainda para assumir. Às vezes ainda não tenho bem a certeza do que 

digo, como é que tenho mesmo de ter a certeza quando vou falar com alguém, percebe? 

I. - Porque é que teve essa?... 

F. - Fico calada, muitas vezes fico calada. Para estar a dizer asneira, muitas 

vezes fico calada. 

I. - Claro. Uma forma de diversão, não é? podia inventar… 

F. - Não, não sem dúvida. 

I. - Como é que vê a relação que os enfermeiros têm com os outros 

profissionais nos sítios por onde passou? 

F. - Como é que a sociedade vê o enfermeiro, certo? 

I. - Sim, já agora podemos acabar essa questão. 

F. - Lá está, a sociedade não reconhece muito o trabalho do enfermeiro, na 

minha opinião. É um bocadinho isto. Eu sei que não é só assim. Se há algum erro, 

acusavam sempre a pessoa que está abaixo na hierarquia, que há-de ser o enfermeiro. É 

quase sempre o enfermeiro que está abaixo do médico, que é um bocadinho como a 

sociedade vê, não é. O médico tem mais estudos, tem mais anos académicos e, no 

entanto, está acima dos auxiliares, mas é o enfermeiro que é o responsável pelo que 

fazem os auxiliares. 

I. - Essa é a visão que acha que a sociedade tem sobre os enfermeiros? 

F. - Sim, acho que sim. 

I. - Partilha dessa visão? 

F. - Não. Sem dúvida. 



I. - Com que é que não partilha? Ou com o que é que não concorda nessa 

visão? 

F. - Porque é assim, eu sei que é muito bonito dizer isto, mas, de facto, todas as 

pessoas são importantes, independentemente dos estudos académicos que têm. Todas as 

pessoas para mim têm vivências que fazem essa pessoa como única e tem uma 

personalidade e não é pelo grau académico que se vai dar importância maior ou menor à 

pessoa, a julgar a pessoa, pronto. Mas ninguém é acima de ninguém e todos têm que 

estar a relacionar bem numa equipe para poder decidir sobre o doente. Tem que se 

aproveitar, interligar os conhecimentos do médico, mais do enfermeiro e do auxiliar, 

que será muito mais prático, menos teórico, com o fisioterapeuta, com o psicólogo, com 

a segurança social, com diversas entidades. E é isto que eu vejo que falta muito. Há 

muita disputa entre quadros. É a minha opinião. 

I. - O resultado prático dessa disputa é o quê? O que é que resulta daí? 

F. - Primeiro, é prejudicial para o doente e, depois, a disputa pode fazer com que, 

por exemplo, os enfermeiros não devem fazer aquilo, isso é do médico e o médico faz 

coisas do enfermeiro. Quer dizer, parece que não, está tudo delineado: até onde é que o 

enfermeiro pode ir. Até onde é que o médico pode ir. Mesmo se houvesse problema, 

porque é difícil de gerir, tem que haver uma comunicação em relação entre médicos e 

enfermeiros para gerir o problema, porque depois, para quem vai sobrar é para o doente, 

não é? 

I. - Mas, podemos passar directamente para essa questão: a comunicação 

entre médico e enfermeiro, mas sem nos prendermos nesse aspecto particular. 

Como é que os enfermeiros se relacionam com os outros profissionais de saúde? Da 

sua experiência o que é que viu em termos de relacionamento dos enfermeiros com 

outros profissionais? 

F. - Tive oportunidade de ver duas atitudes diferentes, em dois locais diferentes. 

I. - Dois tipos de atitudes possíveis,  é isso? 

F. - Sim. Por exemplo, no Centro de Saúde, creio que havia uma relação boa 

entre enfermeiros e funcionários da classe administrativa. Relacionavam-se bem como 

colegas, companheiros pronto, que trabalham no mesmo sítio e tinham uma boa relação 

e entre os enfermeiros também. 

No hospital, reparei e não gostei muito de fazer essa crítica… 

Reparei que havia um bocadinho de distanciamento entre enfermeiros e 

auxiliares. Havia auxiliares que estavam a trabalhar e que estavam a tirar enfermagem 



ao mesmo tempo para avançar e progredir na carreira. Que havia algum distanciamento, 

alguma atitude de superioridade e arrogância para com os auxiliares. Entre nós, 

estudantes, para com essas pessoas, mesmo que tenham menos grau académico, têm 

experiência, têm vivências muito mais que eu e que quer aprender com quase toda a 

gente: com o médico, os enfermeiros e os auxiliares. 

I. - E os enfermeiros, como é que se davam com os médicos nesse contexto? 

F. - Bem. Havia também essa atitude, mas mais subtil, quase que não se notava. 

Havia uma boa relação. Isso era subtil. 

I. - O que é que distingue os enfermeiros de outros profissionais? Uma 

pergunta que também fiz no ano passado. 

F. - Pelas práticas, pelo que defendem. 

I. - Defina só um bocadinho melhor esses dois aspectos. 

F. - Sim, um enfermeiro faz tanta coisa, não é? 

I. - O que é que os enfermeiros defendem, que os outros não? 

F. - Defendem o bem-estar do doente. 

I. - Mas os médicos também. Em que é que ficamos? 

F. - Pelas acções que têm e como desenvolvem as acções. Eu acho que é uma 

actuação muito mais do enfermeiro, não é bem como que uma obrigação, mas eu acho 

que o que define um bom enfermeiro é estabelecer uma boa relação com o doente. 

Reparar, notar que necessidades é que o doente tem para poder satisfazer e oferecer uma 

boa qualidade de vida. Eu acho que os médicos se descartam um bocadinho dessa tarefa. 

I. - E você já fez isso? Já tentou fazer isso na prática? 

Sim, sem dúvida. 

I. - Actividades, dificuldades? 

F. - Imensas. Quer dizer, imensas por vergonha, por não saber como abordar a 

pessoa, mas depois as coisas acabam por ser naturais, porque como as pessoas precisam 

de nós e sabem que nós estamos ali. Quer dizer, nós também não temos que fazer 

praticamente nada e eles aceitam-nos bem e…. 

I. - Pedem ajuda? 

F. - Sim, pedem ajuda, contam coisas íntimas da sua vida, que não têm 

obrigação de contar. Quer dizer, eu tenho uma prima que tá em Medicina e tenho 

amigas também, mas eu acho, ela tem uma atitude comigo. Primeiro é assim, eu sei de 

coisas que aconteceram em hospitais de colegas minhas, em que as minhas colegas 

estavam a estagiar e passavam também colegas do terceiro ano de Medicina, olhavam 



para elas com nariz empinado e diziam umas para as outras: «pois, sem dúvida 

Medicina é outro nível.». Quer dizer, é desrespeito pela profissão e também noto que há 

como que uma superioridade da minha prima em relação a mim por eu ter tirado 

enfermagem. 

I. - E porque é que acha que isso acontece? 

Não sei. 

I. - Mas isso acontece. 

F. - Se calhar porque são melhor remunerados, porque estudam mais. Estudam 

mais, não. Por exemplo, eu não sabia que um enfermeiro, foi uma coisa que não sabia 

mesmo, eu pensava que um enfermeiro administrava a terapêutica que o médico 

receitava, sem pressionar, sem saber. Saber que aquilo é um analgésico e que é para 

aquilo, apenas. 

Não sabia que um enfermeiro tinha o trabalho de transformar conhecimentos 

sobre o que é realmente aquele medicamento, que efeitos é que ia ter ao nível do 

organismo micro-fisiológico, para o que é que isso era, a dose que é dada, se é a dose 

correcta se não é. Quer dizer, eu não sabia. No fundo, vamos como que confirmar um 

bocadinho o trabalho do médico. 

I. - O que é que acha que pode ter mudado em si enquanto pessoa? Em que 

é que é uma pessoa diferente? 

F. - Já respondi um bocadinho 

I. - Sim, já respondeste. Quer só reformular um bocadinho essa 

perspectiva? 

F. - Este ano, uma das coisas que pude aprender. Primeiro, sinto que cresci por 

lidar, principalmente no hospital, por lidar tão de perto com a doença. 

I. - Crescimento em que sentido? 

F. - De dar mais valor. Que consigo dar mais valor às coisas da vida. Que nós, 

quando estamos saudáveis e quando estamos bem, temos muito aquela mania de 

reclamar de tudo e não estamos satisfeitos com nada e pessoas que estão doentes, 

qualquer gesto, qualquer coisa que têm dão muito valor. 

I. - Havia um cientista americano chamado Carl Sagan, que morreu há 

cerca de 12 anos, que dizia que, achava que a experiência que está perto da morte, 

era a experiência mais formativa que já tinha tido e que recomendava fortemente a 

toda a gente, não fosse o seu inevitável grau de risco, que era a própria morte. 

Passou a dar mais valor à vida, é isso? 



F. - Sim. Estar satisfeita comigo mesma, não só porque sou assim, porque tenho 

a minha profissão. Há coisas que são mesquinhas. 

I. - Relativizou mais as coisas? 

F. - Quer dizer, as imperfeições. Na sociedade existe muito o padrão de beleza, 

vive-se muito o grau de beleza e eu comecei a dar menos importância a isso, porque, 

primeiro, na minha perspectiva, as pessoas são muito bonitas e convencem-se com que 

se estragam. São pessoas ocas, não têm conteúdo, pronto. E depois, comecei a olhar de 

maneira diferente as portadoras de SIDA, não são deficientes. É diferente. A 

neurolinguística tem muito impacto também no que pensamos. 

I. - Nós não nos apercebemos muitas vezes dos significados latentes que 

estão nas coisas e que depois acabamos por interiorizar. Nós não vendemos 

publicidade com pessoas feias, não é? 

F. - Exacto, já reparei nisso. Outra coisa que eu aprendi e que nunca pensei, mas 

isto é a minha opinião, e é revoltante: na minha perspectiva para uma pessoa ter 

qualidade de vida, para viver bem e para ter direito à saúde é preciso ter dinheiro. Para 

medicamentos, mesmo a própria alimentação. Nós sabemos aquilo tudo, mas não temos 

dinheiro para fazer uma alimentação correcta, portanto. 

I. - Sentes-se enfermeira? 

F. - Ainda não. 

I. - Sentes-se mais enfermeira? Sentes-se já enfermeira? 

F. - Enfermeira não. Sinto que sei melhor o que é enfermagem. Enfermeira não, 

longe disso. 

I. - Como é que se apresenta às pessoas no hospital? Ou no Centro de 

Saúde? 

F. - Como estudante de enfermagem. 

I. - Foi? 

F. - Sim. 

I. - Mas, as pessoas muitas vezes têm-na tratado como enfermeira já. O que 

é que acha sobre isso? Porque não se vê como tal, mas as pessoas vêem-na como 

isso. 

F. - Pois.  

I. - Duas questões: Primeiro, o que é que isso tem despoletado em si? E 

como é que gere isso? Já pensaste nisso? 

F. - Tratam-me por uma coisa com a qual ainda não me identifico. 



I. - Como é que gere isto? 

F. - Senti-me embaraçada e agora acho divertido. A atitude que eu tinha para 

com as pessoas era dizer que, quando as pessoas diziam «ó enfermeira» não dizia que 

sim. Explicava que ainda sou estudante de enfermagem, não sei muitas coisas, nesse 

aspecto ainda não a posso ajudar e, depois, encaminhava-a. Quando eu sabia, do que já 

estudei, do que já aprendi, mas tentava como que «limpar em lenço de papel». 

I. - Experiências que tenham sido fortes para si? Experiências que tenham 

sido importantes? Alguma que não queira falar sobre ela, evite. Uma ou outra. 

F. - Não, posso falar. Não tem problema nenhum. 

I. - Experiências fortes, porque sabemos que as experiências fortes, sejam 

boas ou más, têm sempre um carácter, mudam algo em nós, têm um carácter 

formativo. Podem-nos tornar melhores ou piores pessoas, mas não é isso que está 

em causa. Mudam e é só isso que eu quero que explique. 

F. - Mudam e mudam muito, mesmo ao ponto dos meus problemas, que eu falo 

muito com a minha mãe sobre isto. Por exemplo, a minha mãe é da opinião, ela apoia-

me, apoia-me incondicionalmente na minha decisão e nunca me disse «vai para ali ou 

vai para ali» e ela tem orgulho que eu continue no curso e que mais tarde seja 

enfermeira. 

A minha mãe passou muito tempo no hospital quando era criança, foi tratada por 

umas enfermeiras e ela disse, quando eu estou mais em baixo, para não me sentir 

daquela maneira, porque se ela estivesse no hospital ou quando esteve no hospital, 

gostava de ter sido tratada por uma enfermeira como eu. É bom ouvirmos uma coisa 

destas, dá-nos incentivo para continuar.  No entanto, ela diz-me muitas vezes, não 

percebe porque Medicina é melhor remunerada, têm mais respeito, tem maior 

credibilidade. Isto é outra coisa que eu não referi, e que eu reparei. Mesmo os próprios 

doentes. Eu vi e tive conversas com o próprio enfermeiro e o enfermeiro explicou-me 

que passaram uma situação também um bocadinho ingrata, porque havia pessoas que 

não levavam a sério o que os enfermeiros diziam. Havia doentes que não faziam. Pronto, 

o enfermeiro estava a lutar pela cura da pessoa, mas a pessoa não fazia o que ele dizia. E 

passava assim semanas na mesma situação e nunca melhorava. E dizia que o médico lhe 

tinha dito aquilo. Logo ai, perdemos qualquer credibilidade. Eu, por exemplo, não sabia 

o que é que havia de dizer. 

I. - Às vezes, a forma como os outros reagem àquilo que nós dizemos, é 

altamente dependente da forma como o dizemos. E há-de haver múltiplas situações 



em que as pessoas não respeitam os enfermeiros, nos vários sentidos que disse, mas 

muitas vezes, os enfermeiros também não têm o “insight” suficiente para perceber 

que a postura deles na situação, despoletou alguma falta de credibilidade, de 

respeito. É para pensar nisto também, e eu não estou a corrigir nada do que disse.   

F. - Não, não. O meu professor já me tinha falado nisso e eu também já tinha 

pensado. Não dei muito valor na altura, mas é verdade. Porque enfermeiro não é 

enfermagem e nem todos os enfermeiros são iguais. E há enfermeiros que põem mesmo 

em causa, não têm uma postura correcta e denegrir a imagem e estão a representar uma 

classe. 

I. - Passando agora a uma outra questão: Como é que foi a adaptação à 

escola? Experiências importantes que recorde durante este ano. 

F. - Não estava minimamente preparada e acho que, na altura, fiquei um 

bocadinho chateada, fiquei sem saber o que havia de fazer, passei as minhas noites todas 

em estágio, em estágio hospitalar. 

I. - Grande aventura, o estágio é uma grande aventura. 

F. - Foi mesmo. Até estava com medo. Acho que é um bocadinho, acho que é 

demasiado forte para uma pessoa do 1º ano, que não está habituada a lidar com doenças. 

Muito menos, que nunca conviveu com os doentes, a não ser com a minha mãe que teve 

uma depressão nervosa há uns tempos. Mas doentes, pessoas dependentes nunca vivi. 

Logo no primeiro estágio fiquei no serviço de Medicina, onde havia pessoas, onde havia 

pessoas que a maior parte sofria de cancro, pessoas em fase terminal. Situações, assim, 

muito fortes que eu não estava à espera. 

I. - E isso foi forte? 

F. - Foi. 

I. - O que é que foi forte ai? Foi a dependência das pessoas? Foi 

eventualmente a incapacidade ou impotência? 

F. - Também, também. 

I. - Indignação? Será isso? 

F. - Não saber como lidar com a doença. Eu dizia que havia pessoas que tinham 

aquela situação e o que é que eu posso fazer? E também me apareceu uma coisa assim. 

Tive muito azar. Sempre tive uma relação um bocadinho turbulenta com o meu padrasto, 

porque ele é doente. Tinha imenso medo, porque são pessoas que não se…. O 

imprevisível assusta-me. O meu padrasto, vivi com ele muito tempo numa relação 

turbulenta e depois diagnosticaram, há muito tempo, uma questão bipolar e há pouco 



tempo esquizofrenia. Felizmente já não estou a viver com ele. Punha-me completamente 

louca. Eu não sabia como lidar com ele. 

I. - Encontrou alguns desses... desses elementos na prática clínica? 

F. - Não, mas, em relação ao meu padrasto, sinto, não é o ter medo da doença, 

porque ele refugia-se um bocadinho no pode fazer tudo o que quiser. O que acontece é 

que, no meu segundo dia de estágio, tive que fazer cuidados de higiene a uma pessoa 

que tinha exactamente o mesmo nome que ele. 

I. - O mesmo nome? 

F. - Primeiro, segundo e terceiro, os três nomes iguais. Uma pessoa dependente. 

Pronto, sempre tive algum tacto, mas depois é óbvio que é uma pessoa diferente. 

I. - Temos que aprender a desenvolver competências. Como é que resolveu 

essa situação?  

F. - Esquecer o nome daquela pessoa, que é uma pessoa deficiente que precisa, 

que está naquela situação. 

I. - Eu ia dizer que talvez tenhamos que desenvolver competências ao longo 

do curso, de tentar abstrair-nos daquilo que é a nossa, nunca nos abstrairmos 

totalmente, mas tentarmos abstrair-nos um bocadinho daquilo que é a nossa vida 

pessoal quando estamos perante outros. Não abstrair-nos totalmente, porque isso 

seria muito pouco razoável. Aprender a separar um bocadinho. 

F. - Não consigo, não consigo. Nesse caso sim, mas, por exemplo, lá está, eu 

tinha estado alguns dias com pessoas que tinham cancro, que estavam revoltadas. 

Depois também depende dessas fases que estão na doença. Nas primeiras 5 semanas e 

mesmo no fim do estágio também, continuei a não saber gerir. Levava para casa os 

problemas, ia para casa a pensar nas pessoas. Foi mais forte a ligação não é. Também 

investi mais naquela pessoa, mas continuava a ir para casa a pensar nas pessoas e  fiquei, 

mas fiquei uns fins de semana mesmo deprimida, porque não sabia como gerir. 

I. - Já percebeu que tens que aprender. 

F. - Não consigo, não sei como hei-de fazer. 

I. - Acha que ainda não resolveu isso? É uma aprendizagem que tem de 

fazer. 

F. - Sim, mas é assim, há duas coisas que eu não quero: não me quero envolver 

na vida das pessoas que são doentes, nem ser distanciada, ao ponto de dizer «não é a 

minha vida, acontece», ou fazer determinadas piadas. Não quero ser insensível, mas não 

quero ser demasiado sensível. 



I. - Não vale a pena dizer-se que se aprende em 4 anos, vai-se aprender ao 

longo da vida, só que agora aprendeu que é importante... 

F. - Só que agora era mesmo uma prova, porque o serviço era mesmo pesado. Os 

enfermeiros e, principalmente, o enfermeiro chefe via-se que não estava, não era que as 

pessoas não estavam bem. Eu olhava e pensava assim: será que hoje me vai pedir para 

ficar até mais tarde? Depois, passava muito tempo no hospital. 

I. - Expectativas iniciais criadas em relação ao curso? O que é que acha que 

mudou grandemente em relação à sua perspectiva em relação ao curso? Mudou 

muito? O ano decorreu mais ou menos como estava à espera? 

F. - Foi muito confuso. 

I. - Foi confuso? Porquê? Por causa destas experiências todas, é isso? 

F. - Não. Não só. Por causa das experiências todas, pelo facto de ser nova e os 

conflitos interiores da nossa profissão. 

I. - E os anos anteriores não te tinha levado a conflitos desta natureza, a 

conflitos interiores? 

F. - Sim, sim, mas não deste género. 

I. - Acha que isso é específico deste curso? Esta possibilidade de termos um 

crescimento pessoal. Outros cursos do ensino superior nos quais tenha amigos a 

frequentar, acha que isto pode ser uma especificidade deste curso? 

F. - É, é. É este desenvolvimento pessoal que também faz parte das capacidades, 

das capacidades não, das aptidões, das competências, por assim dizer, do enfermeiro. Eu 

vejo colegas minhas, amigas minhas de dermatologia, de Medicina, lá está, a minha 

prima vejo-a como uma pessoa fria. Mas amigas minhas que também estão em 

Medicina, são pessoas frias. Falam de pessoas doentes ou de pessoas a morrerem como 

se fosse super divertido: «ah vou ver sangue, vou ver aquilo» e não se preocupam com a 

própria pessoa. Eu achei desumano. 

I. - Acha, portanto, que pode ser uma especificidade do curso, portanto? É 

isso? 

F. - É. Eu acho que sim. É. Pessoas de engenharia, óbvio, não têm um 

desenvolvimento pessoal deste género. O meu namorado está a tirar informática. Não, 

mas é verdade, eu tive imensos problemas com ele, porque senti que há coisas que ele 

fala. 

I. - Não dava resposta, ele, às suas necessidades?  

F. - Não entendia. 



I. - Ah, não entendia? Pois. 

F. - Eu, por exemplo, lá está é aquela situação. Estava mal e ia falar com ele: vê 

lá, aconteceu aquilo, o que é que tu achas que eu posso fazer e não sei quê». E o que ele 

dizia: «Que é que queres? Tem cancro. A tua função não é só fazer aquilo, não tens de 

te preocupar, não tens de levar os problemas para casa. E no dia a seguir queixava-se 

imenso porque tinha uma dor no braço. E eu era assim «também não estás a morrer, é só 

uma dor no braço», como que resposta. Se ele é insensível ao facto de eu presenciar 

uma pessoa que está à beira da morte, como é que ele quer que eu seja sensível com ele 

porque tem uma dor no braço. Sou uma incompreendida. 

I. - São as particularidades do mundo dos estudantes de enfermagem? 

É diferente a nossa maneira de estar entre colegas de enfermagem e entre eu e 

mais colegas de outras áreas. 

I. - Duas perguntas: Em que é que é diferente e porquê? Em que é que é 

diferente? 

F. - Por exemplo, eu e mais uns colegas, no Verão fomos à praia com um rapaz 

que não era de enfermagem, que era de informática também e nós começámos na 

brincadeira a falar. Nos brincamos, depois dos conhecimentos que nós temos, nós 

brincamos com palavras técnicas ou com determinadas coisas que aprendemos nas aulas. 

Depois, nós também brincamos com isso e ele não percebeu nada e coisas que já 

aconteceram connosco. Há situações pelas quais todos nós já passámos. É uma 

identidade. 

I. - Acha que os estudantes de enfermagem desenvolvem uma identidade 

comum? 

F. - Acho que sim. 

I. - Porque é que acha que isso acontece? 

É isso que eu estava mesmo agora a dizer, porque passamos por situações, 

apesar das diferentes, dos diferentes sítios onde possamos trabalhar e desde diferentes 

experiências que possamos ter, há coisas que são comuns, conhecimentos que são 

comuns, acções que são comuns. Há dilemas que são comuns. 

I. - E isso gera o tal sentimento de conjunto, que é de pertença, às vezes? 

F. - Sim, exacto. Acho giríssimos. 

I. - O toque. Aprendemos a mexer nos outros e há algumas barreiras que 

temos. Eu digo isto, porque quando acabei o curso, reparámos que mexíamos uns 



nos outros, com menos prurido do que as pessoas aí de outros cursos quaisquer. 

Mexíamos.  

F. - É a minha opinião. Há menor vergonha, mais desinibição. Nós como que, ao 

mesmo tempo é difícil também. Temos que controlar os nossos gestos, a nossa 

linguagem corporal, mas, por outro lado, trabalhamos muito com o corpo e pronto. Com 

as mãos é frequente, porque elas podem transmitir, tal como, mas outros profissionais 

também, como os fisioterapeutas. Outro curso que eu pensei, mas preferia menos geral, 

mais específico e não era bem o que eu pretendia. Fisioterapia, Reabilitação 

psicomotora, naturopatia. 

I. - Como é que se processou a sua relação com as outras pessoas de práticas 

clínicas, com os enfermeiros? Como é que foi a sua relação com os enfermeiros de 

serviço, sentiu-se integrada? Como é que acha que eles a viram? Ou em primeiro 

lugar, o que é que os utentes esperavam de si? Chegou lá e... «é que ele espera de 

mim agora»? 

F. - Depende. No hospital ou no Centro de Saúde? 

I. - Acha que há diferenças grandes? 

F. - Imensas. No centro de saúde não aprendemos quase nada. Não tivemos 

oportunidades 

I. - E então no hospital, o que é que acha que os doentes esperavam? 

F. - Esperavam comportamentos, comportamentos adquiridos das instruções. 

I. - Alguma coisa especificamente? Esperavam que tu se comportasse como 

um enfermeiro? 

F. - Apesar de explicar as coisas, acho que sim. Acho que eles não sabiam muito 

bem distinguir e esperavam que nós já soubéssemos muita coisa. Eu explicava sempre 

que havia muita coisa que ainda não sabia fazer, que ainda era estudante. 

I. - E as pessoas reagiam como? 

F. - Entendiam perfeitamente. Agora os enfermeiros, independentemente de tudo, 

eu gostei do centro de saúde, principalmente dos cuidados continuados. Mas gostei 

também muito de estar no hospital. 

I. - O que é que eles esperavam de si? 

F. - Os enfermeiros? No centro de saúde, tive… tudo isto depende também dos 

enfermeiros. 

I. - Depende? 



F. - É assim, no centro de saúde, reparei que havia enfermeiros que se 

comportavam como os enfermeiros do hospital, que nos viam como potenciais 

enfermeiros, que davam o seu melhor para transmitir os seus conhecimentos da melhor 

maneira, porque nos viam como futuros enfermeiros, percebe o que quero dizer? 

Investiam em nós. Faziam um bocadinho o papel de professores, transmitiam o máximo 

que puderam, mostravam muita disponibilidade para ajudar Pronto, isso aconteceu com 

alguns enfermeiros do centro de saúde. E com todos os enfermeiros do hospital, é como 

lhe digo, não é tanto. No centro de saúde, alguns enfermeiros tiveram uma atitude, eu 

acho que pensavam que nós pensávamos que já sabíamos. Pensavam que nós estávamos 

ali e não podíamos fazer nada, porque não sabíamos ainda nada, que éramos ainda 

muito inexperientes e não nos davam nem território para evoluir, desenvolvendo, 

portanto, competências relacionais com os doentes, porque nos é totalmente 

proporcionado pelos doentes, muito menos técnicas, nem teóricas, porque não nos 

perguntavam, não nos ensinavam. Houve muitas situações em que me senti mal, no 

centro de saúde, porque estava ali apenas a ver. Era muito passivo a aprendizagem. 

I. - E os outros colegas? O que é que os professores disseram de si numa 

prática clínica? Esteve com professor presencial no hospital? 

F. - Ah, teve, teve. 

I. - Teve? Ok. E o que é que os professores esperavam de si naquela prática 

de clínica? 

F. - Esperavam o que os objectivos diziam, os objectivos de estágio. 

Principalmente era que conseguisse estabelecer uma boa relação de empatia com o 

doente. E depois, a partir daí desenvolver a comunicação, desenvolver também a 

observação das diversas situações. Também desenvolvemos aprendizagens teóricas. 

I. - Desenvolveram aprendizagens? No estágio? 

F. - Sim no estágio, porque a professora a professora dizia «pesquisem sobre isto, 

vão saber mais sobre isto para entenderem melhor aquele doente». 

I. - Isso ajudou?  

F. - Ajudou, porque ajuda a perceber o que é que aquele doente está a passar. 

I. - Portanto, ela enviava-vos para aspectos fora da realidade clínica, para 

vocês irem... Irem investigar? 

F. - Também. E, além do mais, nós no hospital passámos por todos os serviços e 

eu, por exemplo, no hospital de dia, onde as pessoas com um cancro fazem a terapêutica. 



I. - Que expectativas? O que é que se adivinha agora no curso no próximo 

ano? O que é que está à esper deste ano? 

F. - Deste ano? Estou à espera de um ano difícil. 

I. - Difícil? 

F. - E já estou a sentir alguma pressão. 

I. - Difícil em relação a quê? 

F. - A tudo. A nível de fazer muito bem conteúdos densos e, ao fazer esses 

conteúdos densos, sinto-me na obrigação de saber intervir da maneira correcta. E que 

este ano já vamos ter de fazer tarefas mais complexas com os doentes. 

I. - Há alguma coisa que se lembre? Que ocorra? 

F. - Sim. 

I. - Em relação a projectos profissionais, será que agora já tem alguma ideia 

de alguma coisa que a interesse no futuro desenvolver? Daquilo que é a sua 

experiência, mais daquilo que já viveu a sua vida toda? Há alguma área de 

actuação que ache que podia, ou que faz sentido ou que sente curiosidade mais em 

investir? 

Era na materno-infantil. 

I. - Era? Na materno-infantil? 

Sim, mas eu acho que pelas conversas que tenho tido que já estou a mudar as 

ideias, porque é assim, eu adoro crianças. No entanto, estamos habituados a ver crianças 

saudáveis e não a ver crianças assim em situação de doença. É mais revoltante ainda, 

porque a criança é pequena e não tem…. É um bocadinho injusto pensar assim, é um 

bocadinho cruel pensar assim, mas na prática eu acho que a maior parte das pessoas 

pensa assim. Custa-nos mais ver uma criança sofrer com uma doença ou cancro ou seja 

outra coisa, doença forte, mais grave do que um adulto, porque num adulto nós 

pensamos «já teve uma vida. Isto pode ser devido ao estilo de vida, pode ser tirado de 

uma situação que teve, devido a imensas coisas. 

I. - Pode ter responsabilidade? 

F. - Pode ter responsabilidade. A criança não tem. E mesmo que for uma criança 

com 10 anos, as responsabilidades são dos pais, que estimulam, que…. 

Mas vamos que, há uma componente genética actualmente e que grande parte 

das patologias que desenvolvemos sejam…. 

I. - Última pergunta: Como é que acha que está isto em termos de emprego 

quando acabar? 



F. - Eu, eu estou com um… não sei se sou sonhadora ou não, mas eu tenho 

esperanças de ter boas ofertas de trabalho. 

I. - Porquê? 

F. - Porque eu não estou a pensar em trabalhar aqui. 

I. - Onde? 

F. - Em Portugal. 

I. - Pode-se adiantar que os seus planos estejam em Paris? 

F. - Não, é que faz mesmo. Faz mesmo porque este ano deu para abrir os olhos, 

perceber que a realidade da saúde portuguesa é diferente da realidade da saúde, pr 

exemplo, na Inglaterra, na Suíça e noutros países.  

I. - Ou na Mauritânia ou no Congo ou em Angola? 

F. - Sim, não, tudo é diferente, mas eu quero, eu gostaria de estar num sítio onde 

houvesse melhores condições de trabalho. Não só por dinheiro, que é importante, mas 

como saber que as pessoas têm mais qualidade na disponibilidade dos cuidados de 

saúde. Porque aqui em Portugal acho que há muito entraves. Uma pessoa se não tiver 

dinheiro, não pode fazer determinadas coisas. E eu acho que na Suíça ou em Inglaterra, 

a igualdade de direitos de saúde é mais respeitada do que aqui. Se calhar, até estou 

enganada. 

 

 

 

 

 

 

 

 


