
  

Entrevista 1.27 - Daniela 
 

(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? 

 D. - Porque na marinha a nível de carreira é a única hipótese que eles dão. Não 

há nenhum curso da faculdade que eles dêem as possibilidades que dão em enfermagem, 

não é que eu não goste, mas preferia outra coisa. A contabilidade. 

 I. - Mas já tinha outras experiências? 

 D. - Sim na marinha o meu curso, tinha a ver com essa área.  

 I. - O que acha que é ser enfermeiro? 

 D. - É ajudar as pessoas, de alguma maneira possibilitar que as pessoas, no 

estado em que elas estão que possam vir a estar melhor. 

 I. - Alguma coisa que a assuste no desempenho dos enfermeiros? 

 D. - Tenho medo de não conseguir de lidar com as situações, há situações que 

são mais fortes, e não se vou conseguir lidar porque, nunca estive ligada a esta área 

portanto sei qual vai ser a minha reacção. Nunca tive experiências destas. 

 I. - E o que chama a atenção nesta profissão que lhe agrade? 

 D. - O facto de poder ajudar as outras pessoas. 

 I. - Na sua experiência de vida até hoje teve contacto com os enfermeiros? 

Com que ideia ficou? 

 D. - Só quando ia aos hospitais, era a ideia de poder ajudar as pessoas, é 

diferente do médico porque o enfermeiro pode ter uma ligação mais próxima com o 

doente do que o médico. Acho que de uma certa maneira acompanha a pessoa de uma 

forma mais próxima do que o médico. 

 I. - Daquilo que acha que é uma boa enfermeira. Acha que há alguma coisa 

que necessita de mudar em si para ser uma boa enfermeira? 

 D. - O conseguir afastar, o conseguir ajudar as pessoa sem isso deixar mal em 

mim, os problemas que se estão a passar com as outras pessoas, preciso de ganhar 

distanciamento saber que posso realmente ajudar as pessoas, mas não é comigo que está 



a acontecer. Não ir para casa e não ir a sofrer porque aquelas pessoas também estão a 

sofrer. 

 I. - Já tinha essa ideia antes de vir para aqui? 

 D. - Mais ou menos porque… também foi uma coisa para que fomos logo 

alertados quando fomos à escola militar porque o nosso tenente também era enfermeiro 

e falou-nos disso e eu sei que… nesse aspecto eu não sou assim… eu vivo muito os 

problemas dos outros, e é uma coisa que eu tenho que melhorar. Ele disse-nos para 

sermos o mais humanos possível mas sem irmos para casa a pensar nessas coisas. Se 

não... chegamos ao ponto de não estar a ajudar, nem a nós, nem às outras pessoas. 

 I. - As pessoas com vive e que lhe são importantes. O que acham eles de ter 

entrado para enfermagem? 

 D. - Acham que foi bem para mim, que foi uma boa opção, ao nível de 

carreira… às vezes brincam com o facto dos enfermeiros darem injecções e essas coisas 

assim.  

 I. - E a ideia sobre os enfermeiros em geral? Que ideia tem a sociedade do 

enfermeiros? 

 D. - Hoje em dia as pessoas estão sempre a queixar-se do sistema de saúde e 

acho que a ideia que têm é a de que as pessoas são frias. De que estão ali... se calhar não 

tanto para ajudar as pessoas ali, mas sim para ganharem o ordenado ao fim do mês. 

 Eu digo que... não é que não haja pessoas assim mas eu... acho que a maioria das 

pessoas não faz isso. Mas acho que é essa a ideia que as pessoas têm... não só dos 

enfermeiros, mas também dos médicos e… 

 I. - Já tinha alguma ideia do curso antes de ter entrado para aqui? 

 D. - Eu só sabia quais eram as disciplinas, agora como isto funciona. Sabia os 

nomes, porque na altura quando me candidatei fui ver quais eram as disciplinas que 

tinham porque se por exemplo tivesse matemática... já não tinha hipótese. Só tive 

matemática até ao 9 º ano e depois já não tive. Fui mais para ver se valia a pena ir ou 

não. 

 I. - Então no seu percurso do secundário teve disciplinas relacionadas com a 

saúde ou não? 

 D. - Não, tive de humanidades, a contabilidade foi já na marinha, aqui acho que 

todos os do exército nos vamos sentir perdidos. Já tivemos uma aula, e ele falou muito 

depressa, é médico, é cirurgião, falou do corpo humano e assim, e falou como se nós já 

soubéssemos daquilo. Ficou tudo assustado.  



 I. - Como é que perspectiva vir a ter algumas disciplinas com as quais não 

houve nenhum contacto antes? 

 D. - Eu não sei… se calhar não vamos ter tanta facilidade como os outros, mas 

também acho que é uma questão de estudar, se calhar os outros vão ter mais facilidade. 

Também já ouvi dizer que há uma diferença entre os militares e os outros ao nível da 

notas, por que eles chegam e depois tiram 18 e 19, mas que com os militares não era 

assim, mas isso também não sei…. Nada como ver. 

 I. - E uma área profissional que ache que a atraia mais no futuro? 

 D. - Preferências... Se calhar na pediatria e não obstetrícia, não sei explicar 

porquê. 

 I. - Como é que perspectiva a entrada no mercado de trabalho? 

 D. - Como assim? É que os militares têm trabalho certo. Depois onde é que 

somos colocados, não sei... Por exemplo no caso da marinha nós podemos ser colocados 

em terra ou nos navios, não sei o que é que vai acontecer. Não sei... Isso depois depende 

da vagas que houver na altura, os postos em terra nos hospitais são mais para o pessoal 

mais antigo, a nós não sei o que vai acontecer. Muitos enfermeiros têm dois trabalhos 

têm um emprego lá dentro e depois arranjam outro cá fora. 

 I. - E como acha que está o mercado de trabalho cá fora? 

 D. - Isto está mau isto está muito complicado, o arranjar o trabalho cá fora é 

mais uma possibilidade, porque nós temos sempre lá dentro, porque nós vimos para aqui 

a marinha paga em parte o curso, e depois nós temos que dar um tempo à marinha… 8 

anos, e por exemplo se eles ao fim de 8 anos decidirem que precisam de nós, nós não 

podemos sair. 

 I. - Daquilo que vai acontecer aqui nos próximos 4 anos que lhe chama a 

atenção e o que sabe? 

 D. - Eu não tinha a ideia que havia a parte comunitária nem que nos podíamos 

colocar longe. Pensava que era sempre no hospital. Pensava que o estágio era no 

hospital. 

 I. - Associava o trabalho do enfermeiro ao hospital, então? 

 D. - Eu não sei se associava… se calhar inconscientemente até associava… 

apesar de saber que há enfermeiros nos centros de saúde, mas associava os estágios ao 

hospital. 



 I. - Imagina que os enfermeiros não trabalham sozinhos... Trabalham com 

outras equipas. É capaz de dizer outros profissionais que trabalhem com os 

enfermeiros? 

 D. - Os médicos, os auxiliares… 

 I. - E então, coisas que uns façam e outros não façam. Algo que o 

enfermeiro faça em exclusividade? 

 D. - Os enfermeiros por exemplo... O médico... Por exemplo, se uma pessoa 

precisar de fazer uma ligadura, não é o médico que vai fazer, é o enfermeiro… por 

exemplo o médico também passa medicação e os enfermeiros não… 

 I. - Pensa mudar de curso? 

 D. - Não.  

  

  


