
 
Entrevista 1.29 - Fernanda 

 
 
(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 - Porquê enfermagem? Ainda que não sendo a sua primeira opção, é uma opção. 
Não escolheu outra coisa qualquer, foi Enfermagem. Porquê? 
F- Eu não tinha uma grande ideia, uma ideia formada de enfermagem. Não era positiva 
nem negativa. E principalmente não era negativa. A minha ideia era ter uma profissão 
de contacto com o doente e considerava que fisioterapia e radiologia eram muito 
específicas, ficavam muito restringida a um trabalho e achava que, pronto, medicina e 
enfermagem eram diferentes e no caso de enfermagem podia ter o contacto com o 
doente que eu queria na medicina, que era a minha primeira opção. 
I - Agora, porquê medicina? 
F- Pois. Primeiro medicina porque…eu há uns anos que tinha essa ideia mas semrpe 
com a noção que no ano seguinte podia mudar de ideias e que…sem problema nenhum. 
E eu achava que medicina tinha um, e continuo a achar que medicina tem um 
conhecimento mais aprofundado a nível científico porque me interessa a parte científica. 
E sempre foi isso, sempre é isso que nos ensinam, o secundário puxa muito para isso. E 
é aquilo que nos atrai e a parte humana interessa-me, interessa-me muito, mas nunca 
estudei; e então fico um bocadinho sem bases, a nada a que estudar, sem suporte. 
Daquilo que eu conheço, é a parte científica e o que eu gostava, que é a parte de 
Medicina. 
I - Planeia, dentro do possível, mudar este ano ainda. 
F- Sim, eu vou tentar. Quer dizer, eu estou a preparar-me para os exames de 
enfermagem. Quando chegar ao estágio e perceber que é aquilo que eu quero, não faço 
os exames. 
I - Então, assim sendo. Qual era a ideia, qual era o desempenho, na sua ideia, que 
era o trabalho de enfermeiro? Pode dizê-lo numa forma mais abstracta e ampla ou 
concretizar em tarefas específicas. 
F- A concretização em tarefas específicas eu não tinha grande ideia. Tinha uma ideia 
muito técnica, tarefas muito técnicas e não tanto da abordagem da pessoa como agora 
tenho, e na altura não tinha, completamente. Nunca imaginava, era só de acções 
técnicas, muito de auxiliar das acções do médico. E passava muito por aí, não havia 
muita autonomia em enfermagem. 
I - Focou duas coisas. Uma é a autonomia e a outra que é a técnica. São duas ideias, 
uma centrada na técnica e outra que têm falta de autonomia? São duas 
características distintas? 
F- Eu pensava que era só realizar funções definidas pelo médico e sem grande 
aprofundamento. 



I - Porque é que acha que construíu essa imagem? 
F- Porque…Eu nunca tive grande experiência hospitalar. Nunca tinha graves problemas 
de saúde que me levassem ao hospital. Sempre que estive no hospital foi por problemas 
de outras pessoas.  
I - Qual foi  a ideia com que ficou? 
F- E nunca via, nunca via..nunca tive suficiente tempo no hospital para ver a acção dos 
enfermeiros e quando os viam eles realizavam tarefas sem grande ligação à pessoa e era 
tudo muito rudimentar e muito rápido. 
I - Que experiências então... 
F- Eu não cheguei a referir mas uma ideia que eu tinha, é que davam um grande apoio à 
pessoa. Que existia um grande apoio à pessoa da parte de enfermagem. E ajudar a 
pessoa, que eu também acreditava que existia em Medicina e que existe em 
Enfermagem e nas outras profissões relacionadas com a saúde, numa forma muito 
específica. 
I - Considera então que pode ser uma diferença central entre a Medicina e a 
Enfermagem, que são opções suas? 
F- Agora a ideia é diferente. Na altura é que o enfermeiro era um suporte da pessoa, mas 
não tão científico, não…o conhecimento era mais…o dar o copo de água, o ouvir a 
pessoa. 
I - Que experiências é que teve com enfermeiros até hoje? Assim só duas ou três. 
F- Nunca tive…Centro de saúde, a vacinação. De resto, hospitais…. 
I - Sem ser directo…imagem de? 
F- A imagem foi sempre de apoio à pessoa, só que não via. Não me lembro de conseguir 
definir tarefas concretas. Mas, para mim, como uma parte da Medicina era apoiar a 
pessoa na saúde, eu achava que isso, e acho que isso está em Enfermagem e para mim 
com isso já ficava um pouco satisfeita, por não ser da Medicina. 
I - Mudando um pouco de perspectiva, já disse aquilo que acha que é o trabalho 
dos enfermeiros... 
F- Que eu achava na altura. 
I - Exactamente. Antes de passarmos para a parte seguinte, uma última pergunta. 
Que era, já me disse…coisas concretas que o enfermeiro faça, não é? 
F- Já. Que tinha uma visão muito pobre. 
I - Muito pobre do ponto de vista da quantidade de informação que tinha sobre a 
coisa, ou muito pobre relativamente a ser uma profissão de estatuto baixo? 
Clarificar melhor isso, ou as duas, não sei… 
F- É que eu, considerando que eles ajudavam o médico, eu considerava que essa 
profissão tinha valor. Não por ser o médico, mas porque ficavam a ajudar a pessoa, que 
era centrado na pessoa, que podiam estar a ajudar a pessoa apesar de poderem estar sob 
as ordens do médico não via isso de uma forma negativa. 
I - E então, por exemplo, saindo da sua opinião sobre, a opinião sobre os que nos 
rodeiam também é importante. Vive com os pais, não é? As pessoas que a rodeiam, 
em principio são pessoas importantes para si, os seus pais ou outras pessoas que 
lhe sejam próximas, o que é que acharam quando entrou em Enfermagem? 



F- Eles não tiveram uma reacção negativa. Aliás, quando eu entrei em Enfermagem eu 
fiquei muito surpreendida, por causa, da ideia negativa que me transmitiram, que a 
sociedade tinha de Enfermagem, porque aqui eu não a tinha. Inicialmente em Setúbal, 
mas aqui houve a continuação dessa ideia, mas quando eu ouvi e me apercebi que havia 
famílias que criticavam os filhos por terem entrado em Enfermagem e não achavam 
muita graça eu fiquei muito surpreendida, eu nunca tive esse tipo de reacção, nem por 
parte dos meus avós (que faleceram) nem pela parte dos meus pais. Pronto, foi iniciativa 
minha e sem qualquer tipo de críticas. 
I - Eles não tiveram uma ideia negativa, mas qual seria essa ideia que tinham 
sobre? 
F- Uma profissão com valor, e acho que também dentro da mesma linha de auxiliar de 
funções destinadas pelo médico. A ideia das mobilizações e assim, que agora ouvimos, 
não fazia parte. A minha mãe, que já esteve mais em contexto hospitalar, tinha ideia que 
realmente, os enfermeiros eram quem passava mais tempo com as pessoas e com os 
doentes e que era um grande suporte mas com alguma falta de autonomia. 
I - Saindo do registo pessoal, e do ambiente familiar, e entrando no registo mais 
social, mais amplo, qual é que acha que é, socialmente, a imagem dos enfermeiros. 
Já o disse de alguma forma, mas para revermos. 
F- Dos contactos com os meus colegas, por exemplo. Quem não conseguiu, ou a 
segunda hipótese tinha…dos que não conseguiam ir para medicina, era enfermagem. E 
era enfermagem, pelo menos entre nós era bem visto, era um curso que se via, era um 
curso difícil de entrar tinha uma média elevada e com valor, importância, era bem visto. 
Não era medicina…Já em conversa com os meu colegas a Radiologia já era com alguma 
decepção, e Fisioterapia também tinha importância, mas de enfermagem nunca tive uma 
visão negativa como a que me deram aqui. 
I - Estranho não é? 
F- É estranho, é. Se calhar tem a ver com grupos sociais. Às vezes penso nisso e 
apercebo-me que se calhar formos para a aldeia e dissermos que somos enfermeiros, há 
pessoas que tiveram contacto e tudo bem mas há pessoas que se calhar dizem porque é 
que tenho um curso superior. Ou os avós, ou mesmo os pais, que dizem que ser médico 
é que é bom e se ganha bem ou que o médico… ou que a situação de desemprego dos 
Enfermeiros…mas não tinha a visão negativa que há de enfermagem e que 
dizem….Mas conheço algumas reacções por parte de familiares de outros colegas que 
as pessoas exageravam… 
I - As opiniões variam de pessoa para pessoa, de grupo para grupo…Temos é que 
ir aos estudos feitos sobre isso e ver qual era a imagem… 
F- A minha ideia, e da grande parte dos meus colegas era Medicina e se não, 
Enfermagem, agora partir daí é que …. 
I - Ia perguntar outra coisa, a que ideia é que… Como é que acha que vai 
acontecer aqui, em termos de experiências, ao longo dos quatro anos? Daquilo que 
é o seu conhecimento, pode ser muito ou pouco, não interessa. Mas qual era a ideia 
que tinha de como ia correr este curso. Tinha ideia? 
F- Tinha ideia de estágios. Tinha ideia e esperança que houvesse estágios no primeiro 
ano e que pudesse haver contacto com o doente em situação de doença/hospitalar, ou 



centro de saúde. E perceber se realmente tinha aptidão para isso ou se não estávamos 
adequados, e não nos sentíamos realmente bem e a ideia criada era errada. Tinha essa 
esperança e pronto, conhecimento de patologias, mas de forma menos abrangente, e que 
agora me apercebo que estava errada. Em termos de aspectos técnicos muito menos 
desenvolvidas e com menor organização do que eu percebo agora. Também não tinha 
uma ideia muito aprofundada acerca da gestão, como referem os enfermeiros muito 
ligados à gestão. Pronto, eu achava que era um curso que ía tratar a nível da pessoa e 
das doenças com a pessoa mas não de uma forma tão complexa e científica. 
I - Só para terminar aquela questão das imagens sobre as profissões, tenho mais 
uma questão que é: equipas com quem acha que os enfermeiros trabalhavam. Já 
disse médicos, seguramente… 
F- Médicos, Assistentes Sociais, radiologistas…Fisioterapeutas, eu às vezes restringia 
apenas ao meio hospitalar, não tanto…agora apercebo-me que sim. Radiologistas 
também… Assistentes sociais (não tanto psicólogos e sociólogos) como agora me 
apercebo. E baseava-me nisso…Ah, e os auxiliares, de alguma forma mas não pensando 
tanto neles. 
I - Uma vez que todos têm uma função diferente, ou supostamente têm, o que é 
que, na sua ideia inicial, eventualmente diria que distingue…se lhe dissessem 
assim, os enfermeiros trabalham em conjunto com as outra equipas, há algo que 
têm que as caracterizar. Tem que haver algo que os defina do ponto de vista único, 
ou central. Qual é que acha que era a sua ideia, se lhe perguntassem isto antes? O 
que é que é único na acção deles? Partindo do pressuposto, de que tem que haver 
algo único na acção…partindo do pressuposto, não é da verdade. 
F- Eu considero a minha ideia pobre, hoje e na altura, considero-a pobre…Eu definia 
muito o objectivo para medicina e tentava aprofundar e perceber que não estava a seguir 
o caminho errado e esquecia-me um pouco de segundas opções. Com a ideia de 
enfermagem, sim, mas sempre muito definida para um principal objectivo. E então não 
preparei nem criava muito a ideia, a minha ideia era muito geral e era muito abstracta, 
era o enfermeiro auxiliar, constantemente a pessoa…com aquela ideia de que é que a 
pessoa pode precisar constantemente? Para além do copo de água, das necessidades, da 
monitorização? Mas sem aquelas coisas das mobilizações, aquilo que eu sei agora eu 
não tinha, não conseguia. Era os fisioterapeutas muito específicos, os radiologistas 
muito específicos, os médicos para a doença e intervenção na pessoa…mas eu via os 
médicos a entrarem muito mais no campo dos enfermeiros. 
I - Em termos de futuro, há alguma ideia, alguma área que ache que gostava mais 
de trabalhar? Não neste momento, mais uma vez, quando entrou para aqui se 
havia alguma área que chamasse mais atenção.  
F- Em medicina atraia-me muito a neurologia não sabendo se gostava de trabalhar nisso, 
a pediatria não sabendo bem como se iria desenvolver, a enfermagem (silêncio)…só 
encontro, em aspecto relacionado, pediatria,  psiquiatria, interessava-me mais em termos 
de medicina se calhar em termos de enfermagem não tanto, não sei se tenho aptidões 
para isso…Só vejo a área de Pediatria mas não sei… 
I - Falou na neurologia, também não? 
F- Sim, mas eu não consigo encontrar intervenções de enfermagem em neurologia. 



I - Uma ultima pergunta, o que é que daquilo que conversou aqui, em que é que 
achas que você vai ser (daqui a quatro anos), se cá continuar, diferente? Em que 
aspecto? 
F- Mais humana, mais compreensiva. 
I - Do ponto de vista relacional, é isso? 
F- Sim. Eu espero, se continuar cá, mas se for para medicina seria o mesmo. Era 
diferente do ponto de vista de pessoa porque acho que…eu sempre pensei nisso, que há 
problemas que se iniciam por falhas de comunicação e acho que é um aspecto tão 
básico, e parece tão simples e depois, no fundo, causa problemas. E era uma das coisas 
de eu ter escolhido saúde. Porque acho que se fosse para psicologia, conseguimos ver 
tudo, mas não estamos a ter e não o vimos e eu acho que em saúde deveríamos ter um 
suporte a nível de psicologia e conseguirmos estar no campo e evoluirmos por nós 
próprios, evoluirmos por nós próprios, ter um suporte a nível relacional. 
I - Ultima questão. Porquê esta escola? 
F- Localização, daquilo que se houve falar do nome e pronto, tinha uma ideia, que eu 
tinha uma colega noutra, mas a comunicação…..E depois pelo Hospital, que eu fiz aqui 
um estágio… 
I - Ai foi? De que Natureza? 
F- Sim…nas férias, na Medicina Molecular….As vezes tinha que ir ao hospital e 
observava… 
I - O que é que chamava mais a atenção? 
F- As pessoas, a espera das pessoas…a reacção das pessoas…A forma como é que elas 
reagiam, a forma como é que elas saíam das consultas, do que estavam à espera…. 
I - Imagine... Estava no café com extra-terrestres e eles perguntam onde é que 
podem encontrar enfermeiros a trabalhar. Em que contexto é que podemos 
encontrar um enfermeiro? 
F- Sobretudo a nível hospitalar. 
I - O seu discurso tem sido sempre centrado no hospital. 
F- Sim e continua a ser…Centro de Saúde às vezes vemos enfermeiros mas…ou 
estamos com enfermeiros e não os conseguimos identificar ou resume-se tudo ao 
médico de família. E como eu ainda não tive contacto de outros tratamentos, não tive 
contacto com os enfermeiros mas agora reconheço essa importância, mas na altura... 
 


