
 

Entrevista 1.18 - Sara 
 

(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? 

 S. - Porque é um sonho desde pequenina, mesmo desde muito pequenina, ser 

enfermeira. É verdade que me passou um bocadinho pela cabeça medicina, que acho 

que passa um bocadinho pela cabeça de todos. Acho que a enfermagem tem um 

contacto muito próximo das pessoas, o fazer o curativo, os pensos...  

 I. - Da sua experiência de vida teve já contactos com os contextos onde os 

enfermeiros trabalham? 

 S. - Não, neste momento não tenho ninguém ligado à saúde. Sempre que vou a 

hospitais ou a centros de saúde e clínicas, fascina-me e faço conversas e digo e pergunto, 

pronto. 

 Agora… é assim, também é verdade que venho para um mundo desconhecido, 

posso estar aqui e pensar que vou gostar depois chegar aqui e ser uma desilusão, mas 

não vai ser bem assim... 

 I. - E o que acha que pode ser esse desconhecido? 

 S. - Sinceramente (risos), quando falo em mundo desconhecido é porque acho 

que nós deveríamos ter um pré – estágio, entre aspas, porque depois do ensino 

secundário para ver aquilo que nós realmente queríamos porque eu conheço casos de 

colegas que foram para enfermagem também com um sonho de pequeninos, chegaram 

lá e quando viram aquele contacto com sangue com aquelas coisas.. não sei.. não digo 

que não me vai acontecer.. acho que… é uma incógnita. 

 I. - Qual é a ideia do que é o trabalho dos enfermeiros? 

 S. - Sobretudo acho que o enfermeiros mantêm uma relação com o doente mais 

pessoal de cuidado de atenção de bem estar para o doente de preocupação que o médico 

não tem não digo que o médico seja bruto, não é isso, mas tem mais uma função de 

diagnosticar de... e o enfermeiro…tem a função de cuidar de dar continuação ao 

diagnóstico. 



 I. - Porquê esta escola? 

 S. - O ano passado fiz melhoria porque não consegui entrar em Lisboa em 

enfermagem e esta escola... para já, porque tem fama, ouve-se que é a melhor no país e 

ouve-se por todo o lado, e no contacto com os nossos professores e nos psicotécnicos 

quando se fala desta escola, é sempre a melhor. 

 I. - Voltando atrás, coisas mais concretas que o enfermeiros faz, o que é isso 

do cuidar, em acções? 

 S. - Posso estar errada, mas o enfermeiro aproxima-se se for desconhecido, 

apresenta-se, eu acho que o enfermeiros têm uma maior relação do que os médicos, o 

médico chega e despacha. O enfermeiro não, chega e está ali. Ficam, alimentam-nos 

arranjam, tratam é diferente. 

 I. - E nas pessoas significativas que a rodeiam? O que acham de vir a ser 

enfermeira? 

 S. - Os amigos são enfermeiros quase todos, coincidência, na família não é 

ligada á saúde, é mais á química 

 I. - E o que é que eles lhe dizem? 

 S. - Adoraram! Acharam bem, vibraram mais do que eu, com isto, ainda por 

cima nesta escola. Apoiam a 100%. as amigas são todas na área da saúde. Dentária 

enfermagem, elas não me disseram muito, e disseram que o 1º ano é um bocado teórico, 

e eles estão a adorar e dizem que é aquilo que elas estavam à espera. Os meus pais 

adoraram, o ano passado foi uma desilusão, mas apoiaram-me e disseram me para não 

desistir e eu fiz melhoria, e continuei a tentar e continuaria, mas entrei e logo nesta 

escola, e vibraram. 

 I. - E qual é a ideia deles do que é ser enfermeiro? 

 S. - Acham que … os pais apoiaram. Sem ser pais amigos de família e avós 

acham que a enfermagem é mais um empregado dos médicos e qua faziam o trabalho 

mais pesado e sujo, nunca concordei com essas coisas, acho que cada trabalho... que o 

médico é o médico, e o enfermeiro é o enfermeiro, e nem o médico funciona sem o 

enfermeiro nem o enfermeiro funciona sem o médico. Acho que são os dois importantes. 

 I. - E do ponto de vista social quais acha que são as represntação sobre o 

que são os enfemeiros e o seu trabalho? 

 S. - Para já acho que a enfermagem está muito ligada a uma mundo mais 

feminino, é pena.. mas é! É uma imagem muito triste, acho que tem a ver com o passado, 

mas acho que era altura suficiente dessa imagem desaparecer, porque não acho que a 



imagem da mulher tenha que corresponder à enfermeiro e o homem não, não vejo lógica 

nisso. 

 I. - E para além da imagem do feminino?  

 S. - Ao facto também de as pessoas serem um bocado incultas, achaream que os 

enfermeiros são mandados pelos médicos, sim de certo modo são, mas acho que tem um 

função mais autónoma. 

 I. - Então e em que contextos ou com que pessoas trabalham os 

enfermeiros? E como trabalham eles em equipa? 

 S. - Sim, hospitais centros de saúde clínicas, lares escolas, centros de 

reabilitação. E trabalham com... não tenho muita noção, mas trabalham mais com os 

médicos, com os assistentes de enfermagem. 

 Quanto ao trabalho em equipa, é assim... se o trabalho em equipa aqui no nosso 

país fosse bom… As coisas não estavam como estão…não sei… acho que há uma certa 

rivalidade de muitos lados, mas isso também tem a ver com o trabalho em equipa. Mas 

acho que quando for a minha vez espero que os médicos e os enfermeiros trabalhem 

bem em equipa. Acho que os enfermeiros… Tenho aquela ideia, de que um médico 

quando está ao pé de um enfermeiro ou está ao pé dele, e dá uma opinião, ou dá mais de 

si, está armado em esperto, ou que esteja a achar que sabe mais. E que quem estudou 

para, medicina foi ele… 

 I. - O que acha que neste percurso vai mudar em si? Ou, em que acha que 

precise de ser competente daqui a 4 anos? 

 S. - O que eu tenho que mudar é a minha sensibilidade, eu sou muito dada, 

mesmo e acho que o que me vai fazer mais confusão é eu ter que me dar ou entregar-me 

ao doente e depois se acontece alguma coisa ao doente. A gente acaba por sofrer mas eu 

sou mesmo choramingona. Sim preciso de mudar, e de ter contacto com pessoas, e 

preciso de ter experiências de outras pessoas de ouvir, e... preciso mesmo, que são 

coisas que eu não tenho. 

 I. - Para que forma de estar precisa de caminhar então? 

 S. - É assim... eu para ser boa enfermeira preciso de ser sensível mas também 

preciso de saber ser fria em certos momentos. Porque eu não me posso esquecer que 

mais doentes vão precisar de mim naquele momento ou noutro momento. A seguir 

preciso de estar preparada por que mais tarde ou mais cedo vai acontecer, eu penso, mas 

quando chegar à altura... 



 I. - O que acha que vai acontecer em termos de experiências aqui durante o 

curso? Tem alguma ideia já? 

 S. - Não tenho assim nenhuma ideia porque se que o curso de enfermagem tem 

sofrido algumas alterações. Mas eu acho que vamos de início ter uma mais parte mais 

teórica. Sei que vamos ter contacto com os doentes já no primeiro ano, mas não tenho 

ideia de como é que vai ser no segundo, terceiro ou no quarto, pelo menos essa é a ideia 

que eu tenho. 

 I. - Porque pensou em vir para o ensino superior? 

 S. - Para ser enfermeira, só assim podia ser. 

 I. - O que achas que pode ser diferente em relação ao ensino superior? 

 S. - Eu fiz a minha escola num colégio particular, e então toda a gente sabia da 

vida de todos. Os professores eram muito agarrados aos alunos. Não tínhamos muito 

liberdade para nada, e as pessoas quando saem daquele mundo em que vem para Lisboa 

para uma faculdade grande em que as regras são completamente diferentes. Tudo é 

diferente, o facto das faltas... O convívio com mais pessoas e novas, a aproximação 

entre professores e alunos no secundário é maior, a aproximação entre professores e 

alunos é maior no secundário os professores preocupam-se mais. Ninguém me vai 

obrigar a fazer nada porque… 

 I. - Que área profissional a atrai? 

 S. - Pediatria. Porque gosto de crianças. Porque gosto de estar com elas de falar 

com elas de ter uma ligação diferente. Eu tinha medo dos médicos quando era 

pequenina e apanhei alguns traumas porque tive problemas quando era pequenina e eu 

lembro-me que eram os enfermeiros que me vinham apoiar e brincar, e sempre quis 

ajudar os outros nestes momentos porque já tinha passado por aquilo. 

 I. - Já estiveste doente então? 

 S. - Quando era pequenina tive apneia. Acho que é assim que se diz, tinha um 

problema respiratório e fiquei com problema na respiração. Até muito tarde com 

problemas e aerossóis e fiquei internada. 

 I. - E sobre a empregabilidade daqui a 4 anos? 

 S. - Eu antes de entrar para aqui... e isso foi uma coisa que mudou, achei que 

enfermagem e os enfermeiros em geral tinham sempre trabalho, porque é uma área de 

saúde e toda a gente precisa nem que seja para dar injecções ou mudar pensos achei que 

tinha saído. E depois de ter entrado para aqui há 3 dias e depois de ter ouvido alguns 



comentários … e não sei se é por a enfermagem estar numa fase um bocadinho má, mas 

ouvi dizer que está um bocadinho mau. Assustei-me um bocadinho… 

 I. - Se lhe pedisse para me dizer uma imagem ou um objecto que associasse 

à enfermagem? 

 S. - Lembro-me sempre de seringas, de pensos, de agulhas. Os médicos é o 

estetoscópio… 

 I. - O que é que distingue o trabalho das outras pessoas? O que é próprio da 

sua forma de estar face aos outros? 

 S. - Os enfermeiros têm que, nos sítio onde há médicos, auxiliares e 

fisioterapeutas é que chegar a esses pontos todos. Os enfermeiros têm em cuidar em 

geral e trabalhar com todos os outros. 

 I. - Pensa mudar de curso? 

 S. - Não 

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 


