
 

Entrevista 1.28 - Erica 

 
(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 primeira questão é simples, porquê enfermagem?  

E.- A enfermagem corresponde a uma minha primeira opção de vida, quando tinha 18 

anos, que depois desisti e fiz outras coisas. No entanto, seguindo aquilo que eu achava 

que era importante em enfermagem… Nesta altura, para além de querer voltar a fazer 

isso, ter um trabalho para o resto da vida, vá, mais ligada às pessoas, mais do que eu 

tenho hoje, também contou a empregabilidade. Porque eu, na verdade, para estar perto, 

mais perto das pessoas podia fazer qualquer coisa na área da saúde. Antes de vir para 

aqui estava em tecnologias da saúde e, também por uma questão de empregabilidade, 

achei que era melhor vir para aqui. 

I – Mas tinha uma ocupação profissional agora? 

E.- Sim, tenho. Eu trabalho, tento trabalhar.   

I – Mas fez outro curso? 

E.- Sim, fiz outro curso. Sou licenciada em Engenharia do Ambiente. 

I – Ah, e tem um trabalho nesta área…. 

E.- Sim, tenho um trabalho nesta área. 

I – E o que é que não lhe agrada? 

E. – Agrada-me. Aliás, eu aos 18 anos vim para esta escola, fiz o primeiro ano inteiro de 

enfermagem… 

I – Ah foi? Que curso? 

E.- Enfermagem. Ah! Não havia isso dos CLEs. 

I – Era do geral?  

E.- Não faço ideia. Era uma coisa muito antiga. E fiz o primeiro ano, e na altura entendi 

que o que queria era fazer com que as pessoas não adoecessem, ou seja, saúde pública. 

Naquela altura a minha visão sobre saúde pública era muito reduzida, em termos de 

enfermagem e fui para engenharia do ambiente a minha primeira, grande e única paixão 



na altura. Entrei, fiz Engenharia do Ambiente e fui trabalhar na área, há cerca de três 

anos entendi que já não me chega, e voltei à saúde. 

I – Bem, essa é uma experiência diferente de todos os outros. Foi uma primeira 

escolha, não?  

E.- Não foi porque os meus pais gostavam que fosse para Medicina. 

I – Mas agora no processo de candidatura… 

E.- Não foi a primeira opção porque os meus pais me pediram para por Medicina 

primeiro. “Oh mãe. Eu ponho mas não é o que eu quero” 

I – Foi o quê? Segunda, terceira, quarta? 

E.- Sim, segunda. 

I – Em que é que consiste o trabalho em Engenharia do Ambiente, qual é a 

experiência pessoal? 

E.- Quando eu deixei, aqui a enfermagem, o que eu queria era trabalhar na área de 

saneamento. Portanto eu queria ver ... logo águas, os esgotos, saneamento portanto 

aquilo tudo, assim. Não sei depois, muito bem, o que na prática a minha vida acabou 

por fazer, trabalhei sobretudo com as pessoas, novamente, em sistemas de gestão e 

informação. Portanto, eu implementava sistemas de gestão, trabalhava com equipas, 

também trabalhei em projectos, projectos em gabinete. Nos locais com pessoas, eram 

sistemas de gestão, Actualmente já não há mercado para isso, pelo menos já não tem e 

actualmente trabalho sobretudo ou com projectos, projectos de….embora eu não faça os 

projectos inteiros, participo em projectos ou de ETARes ou de aterros ou…. 

I -  Dar parecer sobre… 

E. – Pequenas partes. E embora o que me ocupa mais tempo é acompanhamento nobre, 

Acompanhamento ambiental nobre, andar nas obras e vejo…Também já trabalhei em 

Segurança e qualidade mas não…. 

I – E porquê não querer que as pessoas adoeçam? Porquê? Por alguma razão essa 

ideia? 

E. – Para evitar o pior, é uma mais valia… 

I – Algum….Que percurso de vida é que levou a interessar sobre estes aspectos da 

doença? Alguma ideia? Já começaram lá muito atrás… Que experiências é que 

houve, se é que elas são conscientes, que a levassem a interessar por esta área. 

E.- Não me recordo muito bem. Eu quando andava…lembro-me vagamente de ir até ao 

9º ano sem ter ideia, e depois no 9º ano é que se decidia, isto agora diz-se de outra 

maneira, na altura era o 9º ano.  



I – Décimo…. 

E..- Portanto eu no décimo ano, por aí, optei na área da saúde, logo. Optava só por 

saúde, tinha noções básicas de saúde, depois interessavam-me muito as coisas sobre a 

vida, interessava-me muito a vidam não só as pessoas mas tudo, tudo o que é vivo. E 

tinha mais Biologias e pró aí fora, depois as disciplinas eram…eu gostei das disciplinas. 

No décimo ano, um professor de Saúde, convidou-me a mim, ao nosso grupo, para 

fazermos uma apresentação de um caso de tuberculose (risos) para umas Jornadas da 

Saúde e nós queríamos todos mais… 

I – Contacto “com”, nessa altura, e…Vamos dividir a resposta em dois momentos, 

antes de ir para enfermagem e depois. Que contacto houve com o mundo da saúde, 

com enfermeiros, ver o que é que os enfermeiros fazem, ver os contextos onde eles 

trabalham. Houve contactos desses? 

E.- Previamente não. A nível do hospital às vezes…Sinceramente não tenho lembrança 

do que é que eu achava que era um enfermeiro. Veio um grupo de colegas da secundária 

para esta escola e eu também vim. E foi sobretudo aqui as…Naquele, na altura tinha 18 

anos, veio daí a experiência, com os estágios do que era ser enfermeiro. 

I – Porquê ter mudado? Porquê ter feito um ano de enfermagem e ter mudado? 

E.- Eu entrei em Engenharia do ambiente, até, ainda estava no primeiro ano de 

Enfermagem. Mas optei por não ir logo para poder fazer o estágio. Os objectivos não 

coincidiam, eram desfasados. Porque no primeiro ano de enfermagem falava-se muito 

sobre saúde pública, cuidados de saúde primários, como é hoje. E eu entendi que o que 

eu queria era evitar que as pessoas adoecessem e achei que os enfermeiros não tinham 

autonomia, condições, para na verdade fazerem isso. Parecia que ir para um Centro de 

Saúde dar vacinas, era muito pouco. 

I – Essa ideia mudou até agora? 

E.- Mudou, sim. 

I – Mudou? 

E.- Acho que a profissão teve uma evolução a meu ver, que eu tiro o meu chapéu, já 

disse isso a uma professora. Tiro o meu chapéu às pessoas que naquela altura estavam 

cá continuaram, alguns são professores, outros são, até já são colegas, e que 

conseguiram fazer uma coisa bonita. 

I – É uma representa…é uma ideia baseada naquilo que é o discurso em vigor 

agora aqui ou baseada naquilo que tem visto lá fora… 



E.- No que tenho visto lá fora. Os enfermeiros conseguiram obter um papel e um poder 

muito maior. Apareceu a Ordem dos enfermeiros, o curso tornou-se superior…É 

espantoso, para mim, eu acho isso espantoso, mede-se por aí, não tenho ideia na prática. 

Porque aliás, na prática, eu tive há um ano ou dois, já não sei, internada e na prática, 

parece que continuei a ver os enfermeiros da mesma forma. A relação com eles, directa, 

era a mesma coisa. Não é, como eu disse, eu estava antes em cardio-pneumologia, agora 

mesmo, e por causa disso tive de contactar equipas de hospital e vi que os enfermeiros 

fazem outras coisas também mas enquanto utente não sei…ainda é… não revejo, não 

revejo na minha experiência. 

I – Portanto, aquilo que é a experiência pessoal de vida, não interessa agora se vem 

no curso ou lá fora, qual é a ideia sobre o que é que os enfermeiros fazem. Eu 

costumo usar esta expressão: Imaginar que estamos num café com um extra-

terrestre e tem que explicar o que é que os enfermeiros fazem. Que ideias sobre 

isso? Três ou quatro actividades que sejam representativas daquilo que o 

enfermeiro faz no dia-a-dia. 

E.- Mas sobre o que falam no curso sobre isso ou daquilo que eu vejo? 

I – Daquilo que…tente abstrair-te daquilo que sabe neste momento… 

E.- Pois, exactamente. Pois, mas eu já tenho o histórico do primeiro ano de enfermagem 

ainda que há 15 anos mas… 

I – Claro, claro. Mas isso tem que entrar em linha de conta… 

E.- Aquilo que eu penso que um enfermeiro faz é….vou usar o termo cuidar que já vem 

de trás. Portanto é cuidar das pessoas este cuidar tem sobretudo a ver com o cuidar da 

pessoa em doença e é uma actividade que, embora pudesse estar, tem um grande 

potencial para estar com a pessoa, penso que, por motivos de organização do trabalho 

nas instituições é pouco aproveitado. Portanto, o enfermeiro penso que acaba por lidar 

mais na administração de terapêutica, pensos… 

I – Porquê pouco aproveitado? 

E.- Porque têm poder para fazer muito mais, e eu sei disso. 

I – É pouco aproveitado pelo próprio?... 

E.- Enfermeiro? Sim. 

I - …Ou por contingências do meio? 

E.- Eu não conheço as organizações mas, da minha experiência, eu penso que tantas 

horas que eu passei na cama do hospital penso que os enfermeiros podiam ter falado um 

pouco mais comigo.  



I- Hmm… 

E.- Mas deixaram-me dormir e ainda bem. (risos) 

I – Falar mais durante as horas do dia… 

E.- Exactamente, acho que sim. E além disso, outra…eu vou dizer falha, porque me 

parece mesmo uma falha, porque a minha cabeça estava ocupada com a saúde pública, 

mas parece-me que em termos de saúde pública, é absolutamente zero porque eu 

enquanto cidadã, enquanto moradora num determinado sítio nunca nenhum enfermeiro, 

nunca tive (a não ser na administração da vacina) nunca nenhum enfermeiro me 

contactou para nada…Ah! E fazer um penso uma vez…que tinha uns pontos, mais nada. 

I – Ok. Com que profissionais trabalha o enfermeiro? Dentro de uma equipa 

disciplinar, que agora é um chavão que agora ouvimos, não é um chavão é um 

valor… Que outros grupos profissionais é que o enfermeiro trabalha? Que ideias 

sobre isso? 

E.- Já tinha a ideia que era: com os médicos, necessariamente, com técnicos diagnóstico 

e terapêutica, portanto os vários cardiologistas que foi o meu caso, pessoal auxiliar, 

auxiliares de acção médico chamemos-lhe isso, com agora vou dizer uma coisa que 

pode ser assim muito estranho, mas com as pessoas, os técnicos de limpeza. Porque 

ninguém diz isto, mas isto é pura verdade. O técnico de limpeza é um agente quer de 

saúde quer de doença, mas acho que ninguém pensa no assunto. 

I – Técnico de limpeza aí, estamos a falar na “brigada” da limpeza?  

E.- Sim. 

I – Aquelas senhoras que vão… 

E.- Sim. Não sei se os enfermeiros trabalham com eles mas a equipa devia incluí-los.  

I – Sim, isso é uma questão muito importante e não se fala nisso. 

E.- E também a nível dos técnicos, os técnicos superiores, eu estou a pensar é nos 

engenheiros…arquitectura, pronto, são os arquitectos mas tem a ver com a arquitectura, 

com as tubagens, com as ventilações e tudo mais. Acho que aí não se trabalha muito… 

I – Outra questão que ia colocar é: o que é que distingue um enfermeiro de um 

médico, por exemplo? Não, primeiro, uma outra questão… Uma coisa que só os 

enfermeiros façam, que os distinga, não é? Que mais ninguém faça…Será que há? 

E.- Cuidar. Por partilha das coisas. Porque um médico podia, e talvez o deveria, fazer. 

Mas penso que como o enfermeiro está, supostamente, mais tempo com a pessoa é 

característico do enfermeiro ou seja, chegar ao outro ou fazer que o outro se chegue a 

ele, qualquer coisa assim do género. 



I – Pode-se distinguir o enfermeiro do médico, por exemplo? Ou outras coisas que 

o distingam. 

E.- O médico também poderia fazer isto, mas na prática, está menos tempo com as 

pessoas e portanto…penso que é mais difícil chegar a estar relação embora para o 

médico ela esteja-se a tratar. 

I – Como é que caracterizaria esta relação entre enfermeiros e médicos? 

E.- Eu acho que é complementar…Sei que ao longo do tempo tem sido uma conquista 

dos enfermeiros a um campo ou, pelo menos, da representação daquilo é um médico. 

Alguns médicos podem sentir isso como uma perda, um ataque…ou não. 

I – Qual é a expectativa do que vai acontecer aqui no curso? Já tem uma ideia…já 

frequentou um ano, mas só para relembrar esta expectativa. 

E.- Sim, sim. Ora bem, penso que neste curso vai acontecer sobretudo duas coisas muito 

importantes. Primeiro de tudo vai haver, penso eu, espero eu, uma qualificação que a 

nível oficial e legal me permita exercer uma profissão e vou aprender coisas técnicas,  e 

vou aprender penso/espero, caramba…Parece que tem a ver com as ???(15:00) a 

maneira de ser e pensar e tudo mais…E isso sei que vai acontece, não faço a mínima 

ideia como mas sei que tem que acontecer também… 

I – Sim. É uma questão importante que se calhar não teve no outro curso. 

E.- Qual outro? Engenharia?  

I – Sim, engenharia… 

E.- Pois, não tem nada a ver. Rigorosamente nada. 

I – É uma questão bastante importante também. E, já agora, que imagem…qual é 

a imagem que tem sobre o…já disse, já disse um pouco daquilo que o enfermeiro 

faz. Passando agora da imagem para a imagem que se tem dos enfermeiros mas 

agora relativamente às pessoas que a rodeiam, aquelas pessoas que nos são 

importantes, que nos rodeiam, qual é a imagem deles sobre os 

enfermeiros…família ou amigos não interessa agora quem… A minha ideia é 

quando diz “Estou em enfermagem” que é que os outros nos disseram? 

E.- Para mim vai ser um bocado, talvez diferente porque ao princípio as pessoas que me 

rodeiam, os mais velhos, inclusive os meus pais, embora eles depois mudaram [de 

opinião] que é, como eu tenho um curso superior ainda é…enfermagem é inferior…e 

não é, até porque já é um curso superior mas mesmo assim, em termos de representação 

acho que ao principio veio essa ideia. Aliás, quando eu cheguei ao pé dos meus pais e 

lhes disse “vou fazer outro curso, enfermagem,  vou voltar a enfermagem”, disseram-me 



“ não, não faças isso, não vais voltar atrás, não vais voltar atrás”. “Ah, 

Cardiopneumologia”, eles não fazem ideia, é só porque é um termo mais parecido aos 

Srs. Doutores. E até é um curso, em termos académicos… 

I – Sim, sim…Do ponto de vista do estatuto social é capaz de… 

E.- O termo só é enganoso… 

I – Sim, sim. Então e outra coisa…a nossa imagem sobre enfermagem, as pessoas 

que nos rodeia e agora a imagem social. Pode ser ou não diferente da que já 

conhece… 

E.- Eu acho que hoje, só mesmo as pessoas que lidam mais de perto com os enfermeiros 

ou com os alunos…vejo isso por experiência, as pessoas com quem eu agora vou 

falando de enfermagem vão mudando, mas fora isso…eu até conheço uma pessoa que 

era enfermeiro e que não quer exercer, quer ser não é psicólogo mas é qualquer coisa do 

género…psicólogo..trabalha nessas áreas assim…Associam mais ou menos os 

enfermeiros a um trabalho…como dizer, menor… 

I – E porquê? Alguma ideia do porquê de as pessoas pensarem nisso? 

E.- Eu penso que e por tradição, do histórico, da herança da história da relação do 

senhor doutor com a enfermeira. Portanto, o enfermeiro é obviamente - obviamente 

citando, não é – tem uma posição subalterna em relação ao senhor doutor. A bata branca 

deles, é mais branca do que a nossa.(risos) E depois porque nós “limpamos”. O que é 

fantástico limpar, mas as pessoas não associam..não acham necessariamente importante 

limpar. 

I – Só não percebi uma coisa, antes desta experiência em enfermagem, houve outra 

de cardiopneumologia durante quanto tempo? 

Eu estava no segundo ano. Portanto entrei… Eu tentei entrar aqui mas enfermagem está 

num grande estatuto, notas muito altas e eu só percebi isso já perto de Julho…Titulares 

de cursos superiores nem abriam vagas, portanto…e pensei “Agora para voltar para a 

escola é tramado” Não dava, não deu, e entrei como titular de curso superior em Cardio, 

foi por isso, não foi por dizer que vou para cardio, foi pensar no que existe onde eu 

possa trabalhar na Saúde. 

I – Não agradou a experiência lá?  

E.- Agradou bastante, as coisas…a temática é bastante interessante, Apesar de eu 

continuar a achar que eu não queria estar numa sala, com umas máquinas, aparecer uma 

pessoa, põe o papel em cima, tal e tal, se não conheceres conhecesses…já está..Aquilo 

não…não metia aquilo muito bem na cabeça, mas…(pensa) depois veio a questão da 



empregabilidade, porque eu ía fazer um segundo curso, quero trabalhar no segundo 

curso, não vou fazer isto sem depois ter um proveito, um proveito próprio, exerce-lo... 

Mas preciso de fazer. Eu espero conseguir isso mais com a enfermagem. 

I – Alguma área de enfermagem que lhe agrade, daquilo que é a tua 

concepção..uma área que te agrade mais… 

E.- Eu neste momento não sei, eu há vinte anos trás… 

I – Eu estou a dizer isto porque falou em Saúde Publica… 

E.- Eu há vinte anos trás, claramente, neste momento não sei, por ser mais velha já me 

agradam também outras áreas, tipo Geriatria, quer dizer agrada-me bastante isso. Lidar 

com as pessoas e já consegui estar sem problemas mesmo no hospital, desde que 

não…eu preciso de variar..toda a vida num hospital não. Não faz muito a minha 

concepção, mas pronto estar com…ter experiências variadas, neste momento, 

contrariamente aquilo que há vinte anos atrás “não tenho interesse nenhum” (risos). 

I – Como é que é isto de ter colegas vinte anos mais novos? 

E.- Muito complicado. 

I – É muito quê? 

E.- Complicado. 

I – (risos) Em que aspecto? 

E.- Eu sempre fui a mais nova em todos os meus grupos, e as vezes a mais nova, que a 

malta toda era toda mais velha, isto é um aspecto. E fui-me apercebendo que passou o 

tempo e tive que pensar nisso. Participo nas aulas ou deixo-os participar? Eu tenho 

direito em participar nas aulas? 

I – Como qualquer um… 

E.- Eu tenho, mas é diferente, eu nem me apercebo que nós temos, em grupo, como 

grupo temos que dar espaço uns aos outros e as vezes penso nisto, em todas as estas 

coisas. Quando cheguei aqui a este já vinha com uma certa bagagem, mas é diferente, 

uns são interessantes, é que sinto falta das pessoas da minha idade, às vezes sinto falta, 

porque é uma carga horária muito grande e…O que também é uma experiência de vida, 

porque as vezes, por causa disto, penso “Então se eu algum dia estiver a falar com 

alguém mais velho ou mais novo, nunca tive a experiência dos mais novos que têm 

agora, nem tive a experiência dos mais velhos, e agora como é que vou conseguir a 

relação”. 

I – Mas funcionar nesses dois registos é óptimo, enriquece-nos. 

E.- Acho que sim. 



I – Uma última pergunta, que é, o que é que daqui a quatro anos, em que é que 

estará diferente? Uma característica sua que ache que vai melhorar aqui? 

Melhorar ou ficar diferente…que a vá mudar… 

E.- Mudar a minha maneira de me relacionar com o outro, isso vai de certeza 

mudar…Não sei bem para…penso que me vai facilitar, vai-me…acho que vou ficar 

melhor, pelo menos dentro das minhas referências, vou ficar melhor nesse aspecto, será 

isso. A minha coragem para estar com as outras pessoas. 

I – Ok. Muito bem. Agradeço…. 

 
 
 
 
 
 
 
 


