
 

 

Entrevista 1.20 - Vasco 
 

(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) 

 

Investigador (I) - Porquê enfermagem? 

Vasco (V) - É assim... eu sou da Marinha, e quero seguir a marinha a Marinha está  

seguir uma reestruturação em termos de cursos e quadro e etc. 

E então com esta nova reestruturação estava a achar difícil entrar para os quadros e 

então a única forma de eu entrar para os quadros ou era ir para enfermeiro, ou 

maquinista naval ou electrotécnico que é que eu eles lá têm. E então... eu máquinas não 

me fascinam, nem sequer carros, tenho lá o meu mas nem lhe ligo. O carro é para andar 

leva-me onde quer mas não ligo. Decido então concorrer ao curso de Enfermagem 

porque, para além de me pôr nos quadros, possibilita-me de subir na carreira. 

Também concorri à escola naval, mas achei que era desadequado. Os alunos concorrem 

para ser oficiais e não me agrada, do meu ponto de vista e não me agrada a atitude dos 

próprios oficiais. Chegam lá... Levam uma mania... E só... Não ligam nada para 

ultrapassar seja o que for... Camaradas e etc. E eles lá só têm os cursos deles, que só 

serve para lá, que não serve nada cá para fora, sem ser Medicina. Eles têm 

administração, que com algumas cadeiras feitas equivale a contabilista. Têm engenharia 

e que também só tem máquinas. 

I - Mas trabalham ao mesmo tempo que estudam? 

V - Mas nós lá no quartel agora não temos trabalho durante o curso, só em horário pós-

laboral. Não faltamos às aulas. Mas estamos dados ao quartel. E de resto frequentamos 

as aulas só temos aulas, andamos aqui na escola. A não ser que aconteça alguma coisa, 

uma guerra ou qualquer coisa e aí é que somos chamados ao serviço. 

O nosso trabalho mesmo é estar aqui, estudar. Temos que lá ir uma ou duas vezes por 

semana. Vamos ter formatura e assim. 

I - Tem alguma ideia do que é ser enfermeiro? 



V - Um pouco... Um enfermeiro é uma pessoa dos hospitais ou centro de saúde ou de 

clínicas e que deve prestar o apoio necessário aos utentes e que é o que for preciso. 

I - Como diria a um estranho o que é o trabalho do enfermeiro? 

V - Primeiro do que tudo cuida das pessoas, num acidente ou doenças, tem que tratar 

das pessoas no dia a dia tem que ajudar na reabilitação, no tratamento. Cozer as pessoas, 

fazer tratamentos. 

I - Construíu essa ideia a partir de quê? Já contactou com este mundo de 

Enfermagem de alguma forma? 

V - É mais pelo conversa com as pessoas, porque eu... hospital, já entrei como acho que 

a maioria das pessoa, já entrei, mas é coisa que felizmente nunca precisei. Tive muito 

poucas vezes doente e foram raras as vezes que lá fui. Na marinha tinha exames e 

consultas anuais e a gente pelo menos uma vez por ano contactamos com o enfermeiro... 

E depois vi na televisão…  

O enfermeiro lá no exército preenche o formulário, faz os seus exames e vê a tensão 

arterial e dá-nos como apto ou não apto. 

I - E o que acha a sua família de terentrado para enfermagem? Que comentários 

fizeram? 

V - A minha família só soube quando saíram os resultados, que antes disso eu acho que 

não disse nada a ninguém, pela minha parte tive que fazer exames cá fora na mesma 

como qualquer aluno, e candidatei-me lá dentro porque é uma coisa que ainda demora 

uns meses. 

O meu pai está a trabalhar no estrangeiro.  A minha mãe agrada-lhe a ideia que é sempre 

bom, que é um trabalho em que se ajuda as pessoas, para além de que como já disse, dá 

as possibilidade de entrar para o quadro e subir na carreira e de ter uma licenciatura 

I - E que imagem social existe sobre o enfermeiro? 

V - Acho que a s pessoas que não esteja envolvida no meio, pensam que são os adjuntos 

dos médicos… eu próprio pensava assim antes de entrar na marinha, na marinha depois 

d ter mais contacto com eles de facto. Apercebi-me que não, mas no geral... Agora 

penso que são mais independentes. 

I - E o que viu que o levou a mudar de opinião? 

V - Porque os adjuntos, como diz o nome estão lá para ajudar o médico e que eu vi é 

que os enfermeiros estão lá e têm uma função, e o médico tem outra. No final de contas 

são complementares, mas o enfermeiro tem a sua função e o médico tem a  dele. As 

pessoas têm esta ideia porque... Na sala de cirurgias por exemplo, né... O enfermeiro 



está lá mesmo para servir de adjunto o médico e o médico pode desempenhar as funções 

de director de varias alas e os enfermeiros ainda não. Penso eu. 

I  - E o que as pessoas acham mais? 

V - É a imagem feminina. 

I - E como se sente em relação a isso? A entrar numa profissão que basicamente 

tem mulheres a trabalhar? 

V - É assim eu.. Não me importo o que me interessa é sentir-me bem com isso. É 

normal que as pessoas na brincadeira digam piadas ou qualquer coisa. Afinal de contas 

a gente vê filmes ou vamos a hospitais e a maior parte são mulheres 

é claro que os homens já existem há algum tempo só que nem sempre foi muito próprio. 

os homens iam para médicos, e as mulheres iam para enfermeiras é essa a imagem mas 

acho que está se a mudar e com o tempo há de se esquecer essa ideia. 

I - O que torna o trabalho do enfermeiro específico? Que os outros não fazem? 

V - É o contacto com o doente 

I - Uma imagem ou um objecto que lhe sugira a enfermagem? 

V - Acho eu é a seringa, os outros mais velhos só andam com a seringa nas praxes. 

I - Para quem já teve praxe na Marinha como é estar aqui a ter praxe? 

V - Lá como é obvio é muito mais dura.. Aqui… leva-se na boa, penso, é um bocadinho 

chato, porque acho que não tiveram muita imaginação nós temos... Aqui só cantamos, 

mas não há muito mais. 

I - Pensa mudar de curso? 

V - Não. Eu tenho que me manter por cá porque não posso mudar de curso.  

I - Daqui a 4 anos? Tem emprego garantido? O que o espera? 

V - Posso ir trabalhar para um barco, entramos num serviço. Hão de pôr-nos numa 

unidade e há de haver uma escala de embarques, embarcarmos, saímos. 

I - O que acha que pode diferir aqui no ensino superior do Ensino secundário? 

V - Pelo que eu já vi… livros não há. Nós temos que ir à procura do que houver para a 

matéria que interessa, no secundário abria-se o livro e o professor dizia: “Abrem das 

páginas tantas às tantas. Estudam daqui ali e fazem estes exercícios.” Aqui não! “Vão à 

procura ou têm as folhas na reprografia. Não... a gente é que temos que ir à procura do 

trabalho não é ele que está à nossa espera. 

  

  


