
 

Entrevista 1.22 - Xavier 
 

(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 pergunta que fazia era: porquê a Enfermagem? 

X- Eu estou numa situação um bocadinho especial porque sou militar e... enfermagem, 

em termos de curso superior, era praticamente das únicas saídas, havia outros cursos de 

saúde mas pediam um exame de Química também, e eu nunca tive… praticamente, não 

sou da área de Científicos, sou da área de economia e então... ter que estudar tudo desde 

o início - estudei só Biologia para um Exame Nacional – não sabia se conseguia fazer 

Química…. 

I – mas a nível do exército… 

X- Não…a nível Nacional… 

I – Das específicas… 

X- Sim, específicas. De maneiras que, com essa, só para Enfermagem, com Biologia. 

I – E ainda assim não havia outras hipóteses para escolher?  

X- Não… 

I – Então, só escolheu isto porque era uma hipótese em termos de carreira? 

X- Em termos de carreira, em termos de carreira é um grande… (pensa) … mesmo com 

“G” grande, em termos de carreira: Promoção, eu estou como praça, e se tudo correr 

bem - se deus quiser, vou, e saio como Sargento. Estou a receber 600€, se deus quiser, 

na passagem do 2º para o 3ºano começo a receber 1000€. 

I – Ah é? Logo? Aqui? 

X- Ainda estudante e depois quando acabar o curso, ouvi dizer, que são uns valores 

aumentados. Tenho quadro… 

I – Ok. Há muita procura, dentro…Está onde? Na Marinha? 

X- Estou na Marinha. Há muito, muito…é muito renhido, é…Não sei se não será… É 

assim, a vantagem de lá, de cá de fora é que lá não há média nenhuma, não há mínimos, 

temos que ter positiva. No entanto, como são poucas vagas… este ano abriram 12 

vagas, apesar de terem entrado 16- porque sobraram vagas de outros anos – mas eram 



12 vagas e somos, praticamente, quase 200 a concorrer. Então é renhido porque, mesmo 

assim, apesar de não haver nota mínima, vamos ter que fazer o máximo para ter o 

melhor que os outros. 

I – Cá fora também não há nota mínima, não é? É a nota do último que entrou o 

ano passado. Da mesma forma convosco, a referência é sempre a nota dos que 

entraram o ano passado… 

X- Ah…pois. Não sabia, não sabia. 

I – E em termos pessoais, já alguma vez se sentiu inclinado para esta área, antes? 

Ou como é que foi? Ou nunca pensou em vir para Saúde? 

X- Já, eu…Não correu mal, apesar de nunca ter pensado que algum dia ía ser 

enfermeiro…Mas sempre gostei da área de Saúde. Eu tirei; em 2004, talvez, durante um 

ano um curso de técnico auxiliar de fisioterapia. Estou, acabei agora drenagem 

linfática… 

I – Dentro da Marinha? 

X- Não, não. Drenagem linfática e gestão de stress, também tirei um curso. Porque 

mesmo que eu saísse da Marinha, ou assim. A minha vocação, ou a minha direcção ía 

ser a área de Saúde. 

I – Ok. Então, e já agora, na sua experiência de vida até agora teve contacto com 

enfermeiros? Com sítios onde os enfermeiros trabalham? 

X- Só o normal de quem vai ao hospital e os vê de um lado para o outro; e vai receber 

uma injecção ou vai…Nunca estive a ajudar ou lá dentro especificamente… 

I – Já foi ao hospital só de passagem…nunca esteve internado? 

X- Não, não. Nunca estive. 

I – Ainda assim tem uma ideia, e ia perguntar-lhe qual é a sua ideia sobre onde é 

que os enfermeiros trabalham - em que sítios - e o que é que eles podem lá fazer. 

Em primeiro lugar: onde é que os enfermeiros podem trabalhar? Onde é que acha 

que podemos encontrar enfermeiros? 

X- É assim, Podemos encontrar, digamos desta maneira, nos bastidores de um hospital, 

naquele sítio. No sítio específico… o pessoal… Pronto, as pessoas, quando muitas 

vezes… vão rotineiramente, onde têm que ir para alguma coisa, nem sequer se 

apercebem. Muitos sítios, tanto em cirurgia como nas outras áreas. Mesmo trabalhar 

com as pessoas. Principalmente, a minha visão do enfermeiro é mesmo directamente, 

trabalhar directamente com as pessoas.  

I – Nos hospitais? Ou nos outros sítios também? 



X- Nos hospitais, obviamente. Depois também há muito sítio onde há enfermeiros, no 

desporto, como em outras áreas. 

I – E o que é que acha que podem ser actividades, que podem, no dia-a-dia, 

constituir a acção, o desempenho do enfermeiro. No dia-a-dia o que é que acha que 

pode ser solicitado a um enfermeiro para fazer? Ou que ele pode achar que tem 

que fazer? No dia-a-dia, no seu desempenho profissional. 

X- Dependendo… 

I – Eu faço esta pergunta... mas antes faço outra, qual é que acha que é a missão do 

enfermeiro. Como enfermeiro, no futuro, qual é que acha que é o seu objectivo? 

X- É assim, por muito que o pessoal de enfermagem diga que não, o enfermeiro há-de 

estar sempre relacionado com o empregado do médico. Por muito que se queira dizer 

que não é isso… 

I – Porque é que diz isso? 

X- Eu digo isso porque até agora, sem experiência, é como eu vejo. Vejo o médico 

como a maioria, é que são pessoas que nem sequer…Principalmente, em termos 

militares, por exemplo, o médico não conhece pessoalmente os pacientes, pronto, esta 

pessoa tem isto. Diagnostica-se e a partir daí alguém há-de tratar dele. O enfermeiro é aí 

que entra e tem que por as mãos à obra. O enfermeiro, obviamente, tem que por mãos à 

obra, saber, obviamente. Estar bem preparado psicológica e fisicamente para 

desempenhar, então, essas funções que mais requerem trabalho. 

I – Ok. Falámos então de objectivo ou missão. Agora, em termos de actividades 

práticas, concretas, que ache que o enfermeiro possa… 

X- Actividades concretas… (pensa) Por exemplo onde há acamados, por exemplo, onde 

há total…dependendo do estado…Se não se puderem mexer temos que tratar totalmente 

de um acamado como se fosse ele a tratar dele: dar o banho, limpá-lo… as fezes, a 

urina, tudo. Fazer os normais curativos, dar as injecções. Pronto…falando militarmente, 

depois no início somos capazes de fazer um bocadinho isso, mas depois, rapidamente 

deixo de fazer quase isso. 

I – Ah! Mas porquê? Na sua futura carreira? Não estou a perceber… 

X- Na Marinha, o enfermeiro chega a um ponto, porque todos os anos se formam 

enfermeiros, então os primeiros a chegar, vão logo assim para esse trabalho de hospital, 

trabalho mais duro. Mas depois, com o evoluir, quando vêem os novos que vêem para 

esse lugar começam a ir, alguns, para secretaria…Mas não é secretaria de se qualquer 

secretaria, é mesmo serviço de saúde. Mas trabalhos mais administrativos e… 



I – E vê isso como possível para si? 

X- É assim, eu gosto de, acho eu…Acho eu. Não queria estar ali a carimbar impressos 

nem nada dessas coisas. Queria estar sempre em contacto, ou muito ou pouco, queria 

estar sempre em contacto e penso que…se quisermos mesmo, há sempre essa 

possibilidade de estarmos em sítios em que há sempre um contacto com as pessoas a 

tratar. 

I – Ok. Falámos daquilo que acha que é o trabalho do enfermeiro. Daquilo que 

acha que deve vir a fazer. Eu não sei mas... vive com a família? 

X- Aqui não. 

I – Pois, é da Beira não é?  

X- Sim.. 

I –Mas, o contacto que tem com as pessoas que lhe são próximas, os amigos, 

mesmo a sua família, apesar de longe, o contacto que tem com eles…O que é que 

eles ficaram a achar de vir a ser enfermeiro?  

X- Por parte da minha família…É assim, todos gostaram porque sabiam que eu já estava 

há algum tempo, que eu me tinha esforçado bastante – é que nós tínhamos estado em 

provas físicas e psicotécnicos – e sabiam que era o que eu queria. E recebi mensagens 

de todo o lado, de apoio…No geral, acho que todos gostaram muito… 

I – Para além de receber mensagens de congratulação…Houve comentários de 

“Epá, agora vais ser assim ou assim” ? 

X- Não, concretamente…Não. Não me lembro de ninguém ter dito como já algumas 

pessoas dizerem… 

I – O que é que já disseram? 

X- Já ouvi pessoas dizerem que às vezes dão aos enfermeiros ou assistentes de 

enfermagem os “limpa cus” por exemplo, outro disse a alguém “Ah agora vais ser 

enfermeira!”, a um homem… 

I – Mas isso não lhe foi dito dentro da escola…Disseram lá fora a colegas seus… 

X- Sim, sim. A mim não… 

I – E como é que reage a isso? Ou como é que acha que reagiria… 

X- É assim, eu acho que são visões de pessoas que também não estão muito dentro da 

área, porque eu acho que é um trabalho desenvolvido, é um trabalho muito humano e 

que requer muito de nós. Uma pessoa que pense bem, não pode dizer isso porque a 

qualquer momento pode precisar de um enfermeiro… 



I –Duas coisas interessantes aí: “Vais ser enfermeira”, como é que vê isso de ser 

uma profissão que é vista como uma posição só de mulheres, ou a maior parte é 

mulheres… 

X- Ainda, a maior parte… 

I – Ainda… Sim... 

X- Eu acho que essa parte de serem muitas mulheres é por a história de enfermagem das 

ligações que têm com a Religião, das freiras…  

I – Tem essa ideia baseada em quê? Dos quatro dias em que está aqui ou já trazia 

essa ideia de antes…da religião? Das Freiras? 

X- Mais quando contactei aqui dentro… 

I - Já teve aulas de História de Enfermagem… 

X- Já, mas não falámos assim muito nessas coisas mas deu para perceber que está tudo 

muito dentro da religião… 

I – Mas acha que então tem a ver com razões históricas? 

X- Históricas principalmente porque depois nas funções que uma mulher, agora por 

exemplo, que seja uma mulher que tenha que as fazer, por exemplo. Até porque agora 

há várias funções de enfermeiro que requerem até boa…Não quer dizer que uma mulher 

tenha capacidade física, mas requerem mesmo algumas…. 

I – Que tenham boa condição física… 

X- Exactamente… 

I – Ok… 

X- Não quer dizer que elas não tenham… 

I – Ia perguntar outra coisa…E agora, numa perspectiva mais ampla, qual é a sua 

ideia que é a imagem social dos enfermeiros? 

X- A imagem social dos enfermeiros…Portanto…Eu acho que, são cada vez, melhor 

vistos para a sociedade…eu acho que sim, até as próprias funções e pronto, entretanto 

também passou a ser um curso de licenciatura e acho que (e devem) intervir cada vez 

mais autonomamente. Cada vez mais…O enfermeiro está a ser cada vez mais 

possivelmente…Quer dizer, também não pode estar ali a diagnosticar isto e …Mas acho 

que cada vez o enfermeiro está a trabalhar mais autonomamente saber certas resoluções 

de certos problemas, sem ter de estar sempre a pedir ao médico e assim… 

I – Diz que já se vêem melhor, é isso? Que já são melhor vistos… 

X- É assim, se a gente for a ver, eu acho que os enfermeiros sempre foram bem vistos, 

mas acho que continuam a fazer bem e acho que cada vez se vê melhor… 



I – Ok. Daquilo que é a prática dos enfermeiros nos vários locais - já dissemos que 

eles podem trabalhar em vários lugares - alguma área que lhe chamasse mais a 

atenção? Alguma área de prestação de cuidados de saúde que aches que tenha 

mais jeito ou que se identifiques mais? 

X- Eu acho que sim. Pediatria. 

I – Pediatria? Porquê? 

X- Crianças e gosto bastante de estar com crianças e ajudar as crianças e brincar com as 

crianças e…Ou então também gosto de a própria…fazer as coisas, fazer…pôr os 

aparelhos à pessoa, estou aqui a falar mais numa parte de fisioterapia… 

I – Sim, que já tem alguma experiência… 

X- Exacto. Fisioterapia que era pôr os aparelhos às pessoas. E saber que é um trabalho 

que à partida vai dar resultado. E gosto bastante de Reabilitação, por acaso. 

I – Depois também terá oportunidade de fazer algumas coisas nessa área. Outra 

coisa, que é que acha, daquilo que conhece enquanto pessoa, que daqui a quatro 

anos pode estar diferente? Ou, noutra pergunta, O que é que acha que pode 

melhorar, ao longo destes quatro anos, para ser um bom enfermeiro? Uma 

característica que ache que tenha que ter?  

X- É assim, não sei ainda como…Espero não reagir mal mas, não sei como vou reagir, 

por exemplo, a coisas com que não tive em contacto…Como fezes e vómitos e se calhar 

assim feridas muito expostas…Nunca tive contacto, não sei como é que será…Nunca 

tive contacto com  pessoas mortas… 

I – Não sabe como é que vai reagir… 

X- Acho que é uma coisa que vou ter que trabalhar…Penso que não seja…Penso que 

não vou ter muitos problemas… 

I – Tem, pelo menos, curiosidade em relação a isso não é? À forma como vai 

reagir… 

X- Exacto, exacto… 

I – Tinha alguma ideia da forma como o curso estava organizado, antes de vir para 

aqui? Sabe o que é que acontece aqui durante o curso? 

X- Só quando pensei em entrar e concorrer é que eu tentei procurar mais um bocadinho. 

E então pronto, fui ao portal da escola… 

I – E ficou com que ideia? 

X- É assim eu fui ver as disciplinas e a ideia que me deu é que…Para já, logo desde o 

início, termos todos os anos estágio, requer que fiquemos com uma prática…com 



bastante prática. Que é para aplicar também a vertente da teoria que é bastante 

diversificada. 

I –Ponderou outros cursos, já tinha dito… 

X- Ponderei, se não entrasse aqui este ano em… 

I – Ia entrar em quê, já agora? 

X- A maioria era na área da Saúde. Era ou Engenharia Alimentar ou Ambiental. 

I – Ia enquanto militar ou tinha que… 

X- Saía da Marinha, mas tinha vaga, durante 5 anos tinha vaga militar. Também não 

precisava de muito, precisava de positiva, só. Inclusive, também podia entrar em 

Medicina, com 10. E tenho colegas… Mas isso não me atraía. 

I – Porque é que não o atraía? 

X- Não me atraía porque já não…Eu agora, com 24 anos, já não me estava a ver outra 

vez dependente dos meus pais…Apesar de, bastante tempo, sou capaz de conseguir, 

com a minha poupança sou capaz de ser autónomo. Mas estava ver: dependente e 

Medicina é um curso muito longo e extensivo mas também não sei se teria…É assim, 

acho que no trabalho talvez mas penso que seja assim um bocado mais duro em termos 

de…. 

I – Curso… 

X- Sim, de darmos de nós…aos cursos… 

I – Intensivo…Só mais duas questões. Os enfermeiros trabalham com outros 

profissionais. Daquilo que é a sua experiência, não trabalham sozinhos. Lembra-se 

de outros grupos de profissionais com quem trabalhem? 

X- Trabalham com Socorristas, com médicos…Trabalham com pessoal administrativo, 

com INEM, com bombeiros… 

I – Diga-me uma coisa que distingue os enfermeiros dos outros. Que os enfermeiros 

façam que os outros não façam? Têm nomes diferentes por alguma coisa, porque 

têm funções que os outros não têm… Uma coisa específica… 

X- Os cuidados…Dar os cuidados essenciais durante o tempo em que o paciente está 

num hospital…Muito ou pouco tempo. Fazer com que ao paciente não falta nada, tratar 

dele, prestar-lhe os cuidados para ele conseguir viver lá dentro e melhorar se for esse o 

caso… 

I – Os cuidados essenciais? 

X- Sim. 



I – Ok. Só uma última pergunta., uma coisa que ache…Não sei se já jogou o 

pictionary? 

X- Já, já. 

I – Uma coisa que u ache, ou um símbolo ou uma palavra que o faça pensar em 

enfermagem, que suscite, um objecto ou uma imagem… 

X- Um coração, por exemplo… 

I – Um coração físico ou… 

X- A imagem do coração como…Sim, não é o físico…é em termos de… 

I – Valor humano? 

X- Sim! Exactamente. 


