
 

Entrevista 1.25 - Bernardo 
 

(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 é a enfermagem? Não se preocupe em dizer palavras correctas, é aquilo 

que achar… 

B. - É assim, no meu caso, enfermagem não foi propriamente uma coisa que eu já viesse 

a pensar há algum tempo. Foi porque….embarquei o ano passado, há cerca de um ano e 

dois meses… 

I – Portanto, está na marinha… 

B. - Exacto, estou na marinha. Embarquei e ao longo do tempo, como havia um 

enfermeiro a bordo, ao longo do tempo, fui  tendo contacto com ele e fomos 

conversando, ele foi-me contando certas e determinadas situações e eu na altura…estava 

também um bocado naquela fase do “ok, depois disto o que é que eu faço”… Não sabia 

muito bem que caminho tomar e fui conversando com ele e comecei a ganhar “gosto”, 

também sempre fui uma pessoa que gostei muito de ajudar os outros e ser simpático, 

dentro do possível, não é? E pronto, acabei por tomar essa opção e assim que abriu o 

concurso inscrevi-me, achei que sim, inscrevi-me e pronto, cá estou. 

I – Antes de ires para a Marinha, já tinha tido contacto com enfermeiros? 

B. - Não, só mesmo nos centros clínicos, análises de rotina, etc. 

I – E que ideia tinha deles? 

B. - Tinha uma boa ideia… 

I – Como é que descreveria o que é o trabalho do enfermeiro? 

B. - (pensa) Primeiro são pessoas, que eu acho, dinâmicas, pelo menos pela experiência 

que eu tenho, bastante dinâmicas mesmo e depois são pessoas com paixão, 

solidariedade acima de tudo, acho eu…e pessoas bastante simpáticas. 

I – Fala relativamente à sua forma de estar, não é? Mas em relação aquilo que eles 

fazem no dia-a-dia, o que é o seu trabalho. Como é que descreveria a alguém que 

não faz ideia nenhuma do que é a enfermagem, e com base na sua ideia, o que é 

que o enfermeiro faz no dia-a-dia, ou pode fazer no dia-a-dia; as actividades. 



B. - Ajudar as pessoas. Conseguir fazê-las sentir-se melhor. É assim, eu não tenho, eu 

nesse aspecto não tenho…porque a enfermagem que eu tenho é mais aquela 

enfermagem de… 

I – Está bem, mas o que interessa aqui é a sua ideia, não está a responder a um 

teste… 

B. - Sim, sim, Claro, claro. Mas o que eu quero dizer é que pronto, a ideia…Não tenho 

um conhecimento profundo, por exemplo, de enfermagem hospitalar, é mais uma 

enfermagem clínica, de análises, porque realmente foi a experiência que eu tenho. 

I – E essa experiência diz que… 

B. - Diz-me que, pronto, o trabalho deles é importante como é óbvio. É um trabalho 

importante porque tem que ser feito. 

I – O que é que viu no trabalho do enfermeiro, que gostasse ou que acha que vai 

gostar de fazer. 

B. - O contacto social com as pessoas. Ser simpático com elas, se calhar, lá está outra 

vez um bocado as análises, fazê-las sentir-se à vontade, para não terem aquela fobia “ai 

agora agulhas, e agora tirar sangue” e seja o que for. 

I – E este também tirava sangue? 

B. - Sim. E por acaso também era um enfermeiro que tinha vindo da escola militar. 

I – Ah era? 

B. - Exacto. Já estava a trabalhar cá fora há algum tempo; à civil, pronto. 

I – Vocês antes faziam o curso na escola militar. 

B. - Exacto. Por acaso ele antigamente era militar. 

I – E, do ponto de vista futuro, o que é que o espera…Portanto, o que é que acha 

que o espera, o futuro, em termos de trabalho? Vocês não têm o mesmo problema 

que os outros não é? 

B. - Exacto. Eu no meu caso, estou perfeitamente à vontade porque sei que tenho 

trabalho, não é? Se não tivesse não tinham deixado entrar para o curso, não é? Nem 

sequer havia vagas para tanta gente. Mas acho que sim, acho que vou ter bastante 

trabalho. 

I – E espera ir trabalhar onde? Concretamente? 

B. - Dentro da instituição onde eu estou, na Marinha… 

I – Mas num barco, num posto… 

B. - É assim nós já sabemos, mais ou menos, o nosso percurso. Sabemos que ao final do 

curso vamos fazer um género de um estágio de um ano no hospital da Marinha em que 



vamos percorrer as várias especialidades e depois, ao fim desse ano, o mais provável é 

fazermos o embarque, que é o que costuma acontecer, ao fim desse ano é fazer-se um 

embarque. 

I – Quanto tempo? 

B. - Depende dos navios. Mas costuma ser de dois a três anos… 

I – Sempre fora? 

B. - Não é sempre fora…estamos no navio e se o navio sair nós vamos com o navio, se 

o navio não sair fazemos serviço no centro de saúde militar. 

I – E isso agrada? Sair… 

A.C É assim, tem as suas vantagens e tens as suas desvantagens, não é? A nível 

monetário, tem a sua vantagem…a nível social e familiar tem as suas desvantagens, 

como é óbvio, não é? Estamos a falar de saídas que podem ir de 15 dias como podem ir 

a 3 meses, não é? Hoje em dia, as nossas já não são de seis meses seguidos como eram 

antigamente, vão três meses, voltam para quinze dias cá e voltam a ir três meses. Pelo 

menos já não é assim tão mau mas mesmo assim, três meses fora de casa, por 

experiência própria, já tive dois meses na Madeira quando fui dado ao navio, tive que ir 

para lá… 

I – Outra coisa…Como é que acha que é a imagem dos enfermeiros na sociedade? 

Já falou naquilo que acha que é o trabalho do enfermeiro…Mas como é que acha 

que é a imagem, do ponto de vista social dos enfermeiros…O que é que a multidão, 

a sociedade, acha dos enfermeiros? Tem uma ideia? 

B. - Eu acho que têm uma boa opinião, pelo pouco que eu vejo, acho que têm uma 

opinião muito boa, muito acima dos médicos, até. 

I – É? E vê isso em quê ou em que é que eles se baseiam para… 

B. - Lá está…As diferentes atitudes que às vezes os médicos têm e a atitude que o 

enfermeiro tem. O enfermeiro, por norma, é muito mais solidário, tem muito mais 

compaixão com as pessoas e é mais “amigo” da pessoa. Eu disse a toda a gente 

enfermagem e ficou toda a gente delirante e acho que se tivesse dito por exemplo, 

medicina, médico, não é? Acho que, ok era bom é sempre aquele posto prestigiante mas 

a atitude não era assim tão receptiva… 

I – Disse a toda a gente….Quem são essas pessoas importantes que o rodeiam e o 

que é que eles lhe disseram sobre isso, concretamente? Sei lá…pais, amigos, 

namorada… 



B. - A minha namorada, principalmente, acho que ficou ainda mais surpresa que eu por 

eu ter entrado. Acho que ficou histérica mesmo… 

I – Ela gostava? 

B. - Ela é, neste momento está a tirar bio-tecnologia, biologia marinha e bio-tecnologia 

e está agora no 3ºano. Não, não nada que…isso foi o que ela disse logo “Para mim não 

dava” porque, pronto ela não suporta ver certas situações. Não tem estofo para isso. Mas 

ficou super contente porque acha que é uma profissão bastante digna. 

I – E ainda no ponto…Portanto disse que as pessoas, no ponto de vista social, têm 

uma boa opinião sobre os enfermeiros. Com quem é que acha que os enfermeiros 

trabalham? Há outras equipas, outros profissionais com quem o enfermeiro 

trabalhe…É capaz de dizer equipas de profissionais? Daquilo que é a sua ideia? E 

daquilo que já viu? 

B. - Pois…Nesse aspecto não sei muito bem o que dizer, pois não sei…Talvez com 

médicos, em conjunto com médicos… 

I – E essa relação entre eles como é que acha que acontece? O que é que acha que 

se passa entre médicos e enfermeiros. 

B. - É assim, não tenho uma opinião muito formada porque não tenho uma grande 

experiência em relação a isso, mas do pouco que já ouvi falar; ouvi falar, não por 

experiência própria, essa relação, por vezes, não é muito boa. Existe um termo de 

superioridade dos médicos para com os enfermeiros, têm aquela…Parece que, muitos 

deles têm aquela opinião que são superiores aos enfermeiros, o seu trabalho é muito 

superior ao dos enfermeiros. 

I – E como é que acha que tu vais lidar com isso? Se isso for assim? 

B. - Como é que eu vou lidar com isso…eu vou dentro da melhor forma, também 

depende do estado de espírito de cada dia, não é? Acho que não posso dizer 

concretamente que vou aceitar isso perfeitamente, e vou ignorar e ultrapassar. Se calhar 

grande parte dos dias vão ser assim mas pode haver dias que, se calhar, as coisas não 

são bem assim, não é? Depende do estado de espírito. 

I – Por exemplo, já disse médicos, enfermeiros, outros profissionais…Que é que, 

por exemplo, o trabalho que os enfermeiros fazem que os médicos não façam? 

Coisas que caracterizem os enfermeiros, que os médicos não façam. Que sejam 

próprias. 

B. - Os cuidados pessoais das pessoas, de higiene, conforto, por exemplo, são coisas que 

os médicos não fazem. Pelo menos do que eu vejo, não fazem. Simplesmente, eles é o 



diagnóstico e ponto final, ficam por ali. Enquanto que os enfermeiros pronto, têm mais 

atenção e faz parte do seu trabalho não é? Conforto dos doentes, ter a certeza que eles 

estão bem, conversar com eles , fazê-los sentirem-se bem, não só a nível físico mas 

também a nível psicológico… 

I – Em que acha daqui a quatro anos vai ser diferente?  

B. - não vou ficar indiferente, claro… De acordo com o que a profissão exige, mais 

solidariedade com as pessoas, mais compaixão, mais atenção para com elas e até mais 

atenção aos problemas delas e ouvi-las mais… 

I – Mas não temjá essa característica?  

B. - Tenho, mas se calhar neste momento, não sei não posso avaliar, não é? Mas se 

calhar neste momento não tenho tanto quanto a profissão exige. 

I – Outras dimensões que ache que aqui vão ser treinadas ou…já falou no aspecto 

relacional, não é, mas outro aspecto que ache que tenha que aprender ao longo 

destes quatro anos. 

B. - A técnicas que estão inerentes à Profissão, não é? 

I – Uma outra questão. Uma área em que gostasse mais de trabalhar? 

B. - Uma área que eu gostaria seria a parte da cirurgia, por acaso. 

I – Porque diz isso? O que é que o atrai? 

B. - Não sei. É aquela paixão que eu tenho pelo corpo humano. Tipo, ver o corpo 

humano por dentro… não sei, não sei explicar. É uma coisa que, por acaso, não sei 

explicar. Mas sinto uma atracção nesse aspecto, ver o corpo humano daquela forma, não 

só a parte da profissão, não é, a parte exterior mas também a parte interior.  

I – É mais o bloco operatório, não é? 

A.C. – Sim, o bloco operatório, exacto, exacto. 

I –Não espera mudar de curso… 

B. - Não, não. 

I – Que tipo de consequências, se deixasse de frequentar aqui o curso, o que é que 

acontecia? 

B. - Se deixasse de frequentar o curso, depende. Se tiver o contrato renovado com a 

Marinha, continuava lá dentro e, provavelmente, iria embarcar novamente. Se não 

tivesse o contrato renovado, simplesmente ía para a rua, não é. É mesmo assim… 

I – Um objecto que associe aos enfermeiros… Ou um símbolo ou uma ideia, ou 

uma palavra. Não sei se alguma vez jogou Pictionary… 

B. - Já. Uma seringa. 



I – Uma seringa? 

B. - Acho que é sempre aquela ideia pré-concebida que existe dos enfermeiros. 

I – E outra coisa; que experiências é que acha, que vai estar sujeito, aqui ao longo 

do curso. Que ideia é que tem do curso,se já falou com alguém… E depois que 

ideias é que tem do curso. 

B. - É assim. Neste momento não tenho uma ideia assim muito grande. Ainda para mais 

no primeiro ano que é mais aquele ano que não está muito relacionado com a profissão, 

não é? Neste momento não tenho uma ideia muito concebida em relação a isso. 

I – Já falou que antes de virpara cá…que ideia é que tinha… 

B. - Aprender mais sobre o corpo humano, não é? A nível de Anatomia e Fisiologia. 

Aprender sobre agentes patogénicos que nos…pronto, que interferem com a nossa 

Saúde. Aprender a saber cuidar das pessoas, porque às vezes não basta só a boa vontade, 

é preciso saber como fazer. Basicamente acho que é só isso. 

I – Outros cursos que tivesse ponderado fazer antes de vir para aqui? 

B. - Na altura em que andava no secundário, a minha ideia era Informática, porque é 

uma parte que me atrai um bocado. Informática não a parte de programação mas a parte 

de electrónica, mesmo. E sempre foi uma área que me interessou. Sou uma pessoa assim 

um bocado ambivalente, não tenho propriamente aquela predilecção - “ok, é mesmo 

aquilo que eu só gosto”. Não… eu sou…gosto de várias coisas, não…Mas informática 

seria uma delas…Informática ou Electrotecnia, mais para aí… Mas infelizmente, 

perante a situação familiar, não permitia, a nível monetário… 

I – Ir para a faculdade? 

B. - Exacto, não era…Estava completamente fora de questão, não havia mesmo 

hipótese. E então, isto ficou fora de questão e no décimo segundo ano, na altura, pensei 

simplesmente em acabar e não pensar propriamente em ter muito boas notas que é 

para… 

I – Quer dizer que quando terminou o décimo segundo, nem se quer pensava em ir 

para a faculdade… 

B. - Não, nunca tinha isso em mente, nunca tive isso em mente. Mais tarde sim, quando 

tivesse um trabalho que me permitisse ter um ordenado que desse para desdobrar e 

conseguir pagar os meus estudos, nem que fosse nocturno. Mas naquela altura não era 

propriamente… 

I – Pode-se dizer que Enfermagem é um “acidente” no seu percurso de vida…Uma 

vez que não foi… 



B. - Ahhh….Sim, é mais ou menos um acidente. Mas nunca foi algo, principalmente na 

área da Saúde e tendo em conta as médias, etc…Nunca foi algo propriamente que 

eu…nunca tivesse pensado sequer, tão pouco…Sempre foi, pronto…Por acaso gostava, 

quando ía aos centros e era uma profissão que via com bons olhos. E sempre pensei 

“Olha, era uma profissão que até era gira para mim”, mas nunca tive aquela ideia “Ok, 

um dia mais tarde vou tentar isto.”- Nunca tive essa ideia. E agora a Marinha, 

felizmente, abriu-me essa opção e ainda bem. Fiquei muito contente com isso. 

I – Ok. Só uma última questão em que aspecto é que o Ensino Superior, em que é 

que acha que pode diferir do Ensino Secundário? Em que é que achaque pode ser 

diferente? Se é que há alguma coisa diferente, eu não estou a dizer que há… 

B. - Exacto. Acho que, pronto. Especificidade, como é óbvio. O secundário é muito 

mais abrangente, não se foca só num tema. A especificidade é muito maior. A nível de 

estudos também é muito Maio, o Ensino Superior, já não é propriamente “Ok, tenho que 

estudar isto”, já inclui também um bocado iniciativa própria para investigação; ir 

procurar em mais sítios, mais coisas, para tentar saber mais… 

I – Já tinha essa ideia antes ou foi só agora? 

B. - Já tinha essa ideia, pré-concebida, do ensino superior. Que era mesmo assim, com o 

contacto com outras pessoas mais velhas que já tiveram nessa situação, não é? Que 

passaram pelo mesmo, portanto, já tinha essa ideia, que seria assim. E agora, 

pessoalmente, estou a confirmá-lo não é? Que tem que ser mesmo assim. 

 


