
 

Entrevista 1.23 - Zaida 
 

(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 que lhe coloco é, porquê a Enfermagem? Isto não é um 

teste, é mesmo aquilo que acha e sente… 

Z- Não era a minha primeira opção, mas tenho os meus motivos… 

I – Cada um tem os seus motivos… 

Z- O que eu queria era Medicina, não entrei. Como queria tirar medicina, é um curso 

que está relacionado, mais ou menos, com cuidar do doente e essa área. 

I – Então o que é que a atrai na Medicina? O que é que queria, para si, enquanto 

trabalho? 

Z- Eu queria ir para Medicina por ter ido a um hospital em que uma prima é directora no 

hospital cá em Portugal e fiquei um bocado fascinada e decidi seguir isso. Quando falo 

em Medicina falo no corpo humano, na forma como funcionam, principalmente é isso 

que me fascina. Gosto de tratar das pessoas, estar com as pessoas mas não de uma forma 

tão directa como na Enfermagem. E por isso é que eu decidi por Medicina e não por 

Enfermagem, que aqui há um cuidado…tem que se cuidar mais, tem que se passar mais 

tempo, é mais violento psicologicamente do que a Medicina que acaba por ser um 

bocadinho mais indirectamente… 

I – Porque é que me diz que é violento psicologicamente? 

Z- Eu acho…que as pessoas acabam por se envolver mais na vida do doente e se não 

conseguir separara aquilo que nós estamos a sentir, e de acordo com a nossa vida, 

acaba…fica muito complicado. E eu não sei se tenho essa capacidade para separar as 

coisas. Eu queria fazer, talvez, um trabalho mais indirecto para continuar a ajudar os 

outros. 

I – Uma coisa, da sua experiência de vida, longa de 18 anos, até agora, já teve 

contacto com este mundo? 

Z- Sim…Com os meus avós, com o meu tio, mas essa experiência para mim foi…. 

I – Ficaram internados e foi ao hospital vê-los… 



Z- Sim, sim… 

I – Então ficou com uma ideia do que é a Enfermagem? 

Z- Sim, fiquei. 

I – Pergunto: O que é que os enfermeiros fazem, qual é a sua missão…Imagine que 

está com extra-terrestres no café e tem que lhe dizer o que é que os enfermeiros 

fazem… 

Z- O que eu, neste momento acho que é…(pensa) Eu pensava que os enfermeiros eram 

as pessoas que cuidavam dos doentes…cuidavam dos doentes, tratavam, faziam… 

I – Exemplos práticos… 

Z- Administravam vacinas, mudavam fraldas (risos), mudavam os resguardos, 

ajudavam as pessoas a fazer as suas necessidades, esse tipo de coisas…administravam 

os medicamentos… 

I – Ok. Outra coisa, a sua imagem sobre a enfermagem. Agora, a imagem das 

pessoas que a rodeiam…pessoas que sejam importantes para si, os seus pais ou 

alguém importante…sobre a possibilidade de vir a ser enfermeira, existe essa 

possibilidade. 

Z- Os meus pais apoiaram-me na minha decisão. Mas como a minha mãe trabalha num 

lar, é monitora num lar da Santa Casa, recebe enfermeiros estagiários tem enfermeiros 

lá que também vêem daqui a minha mãe gosta da ideia, e sabe que o curso é bom, ela 

ouve os alunos de Erasmus a dizer que o curso em Portugal é muito bom, porque é 

muito prático. Outra opinião internacional, digamos assim, que dizem que é muito bom 

o curso, que são bons profissionais e é bom, não é? Então os meus pais apoiam-me, 

porque também sabem, e tenho a minha mãe que vê e sabe que… 

I – Acha que ficavam contentes se fosse enfermeira? 

Z- Claro, claro que sim. Qualquer que fosse…enfermeira ou o que eu quisesse fazer. 

Talvez por ser também, como sou a filha mais nova, tenho um irmão mais velho; e já 

passámos pela mesma situação de o meu irmão não querer estudar e sabem que sempre 

lhe deram oportunidade de fazer aquilo que ele queria, quer fosse para a rua quer fosse 

seguir um curso superior. 

I – Ok. Ainda do ponto de vista daquilo que as pessoas pensam sobre os 

enfermeiros, de uma forma mais abrangente ainda…O que acha que é a 

representação social sobre os enfermeiros?  

Z- Pensam que os enfermeiros fazem aquilo que o médico quer. 

I – É? 



Z- Sim. 

I – Quer explicar melhor isso? Isso é interessante… 

Z – Acho que as pessoas pensam que os enfermeiros, eu já ouvi muita coisa não é? 

Principalmente porque eu não quero, pronto não é essa a decisão que eu tive… que os 

enfermeiros são médicos frustrados, que não conseguiram entrar, que fazem aquilo que 

o médico não lhe apetece fazer, que os médicos vão passear, isto ouvi aqui dentro… 

I – Ouviu aqui dentro… 

Z- Aqui, mas é uma opinião que acho que muita gente tem. Porque estávamos numa 

aula em que estávamos a dizer aquilo que queríamos e foi alguém que comentou que os 

enfermeiros trabalham e os médicos passeiam. 

I – Um colega numa aula… 

Z- Um colega meu numa aula; estávamos a fazer uma apresentação, sobre aquilo que 

queríamos e ele fez essa referência. Agora eu vejo que…pronto, desde que estou aqui 

foi o que eu pensei… 

I – Já mudou? 

Z- Sim, eu nunca achei que fossem dependentes dos médicos nem que fizessem o que 

os médicos queriam.  

I – O que é que achava? 

Z- Eu achava que tinham um trabalho independente…faziam umas coisas, os médicos 

faziam umas coisas e os enfermeiros estavam destinados a fazer outro tipo de funções, 

tanto umas como as outras muito importantes e fundamentais. Desde que cheguei cá 

tenho vindo a perceber que realmente é isso e que há pessoas que aqui é a primeira 

opção e que não, não. Aquela ideia de que são médicos que não conseguiram entrar e 

não foram medicina não existe porque há aqui pessoas, pelo menos na minha turma e a 

maioria dos 150, que é a primeira opção, não é? E se virmos, as pessoas é isso mesmo 

que querem, nunca quiseram outra coisa e vêem-nos a fazer outro tipo de funções que o 

médico não faz. 

I – Portanto, e acabando este tema, já viu o contexto em que os enfermeiros 

trabalham, agora outros profissionais que pensa com que os enfermeiros 

trabalham? Outro tipo de profissionais… porque os enfermeiros não trabalham 

sozinhos. 

Z- Os médicos, têm que trabalhar com os médicos, auxiliares de saúde, psicólogos… 

I – Outra coisa, contextos daquilo que é a sua ideia neste momento onde possam 

ser os enfermeiros a trabalharem. 



Z- Lares, centro de Saúde, escolas…hospitais, claro 

I – Hmm Hmm…E daquilo que conhece, uma situação onde gostasse de 

trabalhar…Um contexto, uma área profissional que tu gostasse de desenvolver… 

Z- Se acabar por seguir enfermagem, em principio vou seguir depois, a mesma área que 

eu queria seguir enquanto médica, que é a Oncologia. 

I – Atrai-a? 

Z – Sim. (risos) 

I – Porquê? Somos um bocado indiscretos nestas situações, perguntamos sempre 

porquê… 

Z- O meu tio, morreu de um cancro no fígado, e o hospital onde o visitei é um hospital 

Oncológico… 

I – Onde? 

Z- No Brasil… E então é uma visão muito diferente das coisas porque é um hospital 

num país subdesenvolvido que tem o mesmo…a mesma taxa de sucesso que um 

hospital num país desenvolvido, uma coisa…não…Uma coisa agradável de se ver, até o 

próprio hospital, a forma como está inserido na Comunidade…mesmo os doentes, vê-se 

que são pessoas, embora tenham uma doença muito grave, e algumas são crianças, vê-se 

que são felizes… 

I – Isso foi determinante, esta experiência, para, neste momento, idealizar isso 

relativamente ao seu… 

Z- Sim, sim…Sem dúvida foi uma das experiências mais marcantes agora na minha 

vida académica. E eu não sei, e foi o que eu disse nessa aula, não sei se vou entrar para 

Medicina e vou gostar. E se vai ser Oncologia o caminho que eu quero seguir mas, neste 

momento é uma hipótese. Também gosto de Obstetrícia…porque tenho uma sobrinha e 

lidei um bocado com isso… 

I – A gravidez… 

Z- Sim. E o trabalho das enfermeiras no hospital…e mesmo dos médicos. Seriam duas 

áreas que eu podia ir enquanto enfermeira. 

I – Para acabar estas questões sobre as representações dos enfermeiros, já jogou 

Pictionary? Sabe qual é, aquele jogo das palavras? 

Z- Sim, Sim. 

I – Enfermagem, o que é que lhe diz? Enfermeira… 

Z- (pensa) Mas quer que… 

I – Uma palavra, uma imagem, um objecto…Enfermagem ou enfermeira. 



Z- Aquela senhora com um chapéu assim com uma cruz. 

I – Isso e já de segunda-feira para cá ou já é prévio? 

Z- Não, acho que já era prévio. Agora, se calhar, de segunda-feira para cá era uma 

lamparina e…. 

I – Então passou da outra senhora a andar de chapéu para a lamparina …  

Agora… Pensa candidatar-te novamente a Medicina, é isso? 

Z- Sim. 

I – Sim, este ano? 

Z- Sim.  

I – Sim. Vai fazer esforços para…Ainda assim, outras questões. Porquê esta escola, 

já agora… 

Z – Porquê esta escola… Houve alguns motivos…era a última opção, eu só tinha uma 

opção de enfermagem fui ver as médias e era a escola que tinha média mais alta; como 

eu não queria enfermagem não sabia muito, não é? Era a que tinha média mais alta. A 

minha mãe trabalhava com enfermeiros de outra escola mas eu decidi ficar por aqui. 

Entretanto o enfermeiro estava lá e ela também sabia que era um bom ensino, por aí 

também, mas basicamente foi por aí, ter a média mais alta, eu associei também que 

média mais alta, as pessoas querem um bom trabalho aqui basicamente… Só que depois 

de me ter inscrito e de ter entrado, eu fui falar com colegas minhas que souberam, que 

queriam enfermagem, que é a melhor escola de Lisboa…e eu perguntei “Como é que é a 

faculdade, que eu não tenho noção”, “Ah, é a melhor faculdade de Lisboa, vais-te dar 

bem”..e pronto. Porque quando não é a nossa área, nós, assim no início…Eu sei qual é o 

hospital que eu quero ir, por vários motivos, não é? Mas como não é a nossa área de 

preferência, nós não temos muita noção de como são as coisas. E pronto eu tenho que 

insistir e já falei, entretanto - mesmo antes destes quatro dias - com pessoas que 

conhecem muita gente cá, e que sabem que é uma boa escola… 

I – Sempre pensou seguir para o ensino superior? 

Z- Isso foi uma grande questão lá em casa porque a minha mãe é a pessoa mais adepta 

dos cursos práticos, coisas mais práticas a partir do nono, e eu sempre disse que achava 

que as pessoas estavam vocacionadas para várias coisas. E eu, como tinha muito boas 

notas, e tenho uma capacidade de aprender muito rapidamente, não estudo muito, nunca 

estudei muito, mas sempre tive muito boas notas. E sempre achei que, como tinha 

vocação para estudar, devia continuar a prosseguir os meus estudos e ingressar no 

ensino superior. 



I – Muito bem. Agora ia colocar uma última questão que é: Como é que vê…como 

é que… Tem ideia, ou tinha ideia, quando para aqui veio, de como é que o curso 

estava organizado? 

Z- Em termos de disciplinas e… 

I – Sim, o que é que acontecia aqui dentro ao longo dos quatro anos…experiências, 

tinha alguma ideia? 

Z- Sim, tinha de alguns colegas que, não daqui mas de outras faculdades… 

I – E essa ideia dizia... o que é que acontecia aqui? 

Z- Em termos de curso? 

I – Sim, claro. 

Z- Então… (pensa) Tínhamos várias cadeiras, não é? Que nos dão uma matéria da 

mesma área, que vão desenvolvendo ao longo dos tempos de acordo com os 

conhecimentos que vamos tendo… 

I – E alguma experiência em particular que distinga dos outros cursos? 

Z- Hmmm…(faz um gesto de negação com a cabeça) 

I – Não…Não tem ideia… 

Z- Só aquilo que lhe disse que sei que é um curso prático. 

I – Tem estágios… 

Z- Sim, tem estágios. E saem bons profissionais porque praticam muito. Não é um curso 

teórico, digamos assim. Não é um curso só virado para aprender, aprender, aprender e 

depois na prática não resulta, é um curso prático. 

I – Alguma ideia que distinga o ensino superior do ensino secundário? Alguma 

coisa que seja diferente? Que os distinga. 

Z- Bom, a primeira ideia é que acho que aqui é ao contrário do ensino secundário é que 

não há faltas (risos)… Os professores, nós temos ideia que no ensino secundário, os 

professores são mais distantes, mais..pronto não querem tanto saber… O próprio 

ambiente da faculdade é diferente, somos também mais velhos…é uma liberdade 

diferente. 

I – Mesmo para acabar, duas questões. Os enfermeiros trabalham com outras 

pessoas… É capaz de me dizer uma coisa que ache que é próprio que os 

enfermeiros façam que os outros não façam? Equipas a trabalharem no mesmo 

serviço, e por alguma razão eles têm nomes diferentes, não é? 

Z- Sim. 



I – Uma coisa que é feita pelos enfermeiros que os outros não façam. Que possa 

caracterizar o seu trabalho, que as outras áreas profissionais não fazem. 

Z- (pensa) Como disse, acho que os enfermeiros têm um cuidar mais directo com os 

doentes passam mais tempo com eles e são, vá não os psicólogos mas são as pessoas 

que os ouvem que ouvem o que eles têm para dizer…e, claro, aconselham. Acho eu, que 

é uma função mais directa com o paciente, é mais humano, não é? Do que o médico, por 

exemplo. 

I – Uma outra questão. Há sempre a possibilidade de cá ficar, não é? 

Z- Sim. 

I – Perante essa possibilidade, de um dia ser enfermeira, uma coisa em si uma 

característica ou algo, que ache que se calhar tinha que trabalhar ou…algo que 

achasse que tinha que melhorar para ser enfermeira. Uma competência que ache 

que… 

Z- A capacidade de poder separar as coisas… 

I – É? Pois foi a primeira coisa que disse. 

Z- Eu sou uma pessoa muito emotiva e não vivo muito as situações dos outros mas sou 

muito emotiva e não consigo separar… e passo, ainda por cima no campo que eu quero, 

passo o dia inteiro a chorar (risos) e não faço outra coisa. 

I – Não são só situações tristes…Na Maternidade temos nascimentos... os bebés a 

nascer e normalmente é uma experiência boa…. 

Z- Ah, Não. Mas, por exemplo, em Oncologia não. 

I – Sim, exactamente. 

Z- E como médica…Nas disciplinas em si, aqui está muito ligado com a Comunidade e 

com as pessoas, as disciplinas são muito assim. E em Medicina as disciplinas são muito 

científicas e eu continuo a lidar com as coisas cientificamente. Se eu souber porque é 

que as coisas acontecem, cientificamente, eu sou indiferente, um bocado, a tudo o que 

me rodeia. Quando, pronto eu sei, quando tenho aquela parte mais d estar com a pessoa, 

de saber o que se passa por trás da parte científica eu sou…faz-me muita confusão. 

 

 

 

  


