
  

Entrevista 1.17 - Rodrigo 
 

(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? 

 R. - Porque sempre foi uma das minhas opções. Sendo honesto... Também por 

alguma influência familiar e dos amigos, mais familiar do que dos amigos, e 

fundamentalmente, pelo gosto pessoal do contacto com as pessoas, é uma profissão 

extremamente curiosa. 

 I. - E que ideia tem sobre o que é o trabalho do enfermeiro? 

 R. - Trabalha em quaisquer centros onde o principal objectivo é ajudar as pessoas, 

sejam elas crianças idosos, sejam… no variadíssimo tipo de problemas... psicológicos e 

físicos 

 É uma pessoa que... a sua função principal recai sobre os outros, o seu principal 

objectivo é abstrair-se do seu mundo pessoal e privado para ajudar os outros e arranjar 

qualquer tipo de meios para, em qualquer situação em que ele possa intervir ele possa 

ajudar a pessoa com que está a estabelecer contacto. 

 I. - E em termos de actividades o que faz o enfermeiro? 

 R. - Conversas banais... por exemplo com um utente qualquer, não digo que possa 

desenvolver uma actividade que o possa levar à sua cura, mas por exemplo para o fazer 

sentir melhor. 

 Falar de situações banais de futebol, falar da sua situação familiar, e profissional... 

Com o doente ou com a criança, podia falar-lhe de desenhos animados, de desporto ou 

de forma a fazê-la sentir melhor. 

 I. - E outras coisas que possam caracterizar o quotidiano? Já teve contacto 

prévio com a enfermagem? 

 R. - Sim. Para além do normal enquanto doente ou visitante, já estive internado e 

meus familiares próximos também... e também já tive alguma afinidade com 

enfermeiros e auxiliares. Em situações contextuais que aconteceram, destas que já disse. 



 I. - Esses contactos contribuíram para a sua decisão em concorrer à 

enfermagem? 

 Claro. Nós temos uma ideia, temos uma teoria preconceptual do que é a 

enfermagem e precisamos de sempre de pesquisar de ir ao campo, de avaliar de tirar os 

nossos dados e, nada melhor do que realmente observar o enfermeiro no seu ambiente 

de trabalho, as suas práticas, porque uma definição do enfermeiro... é um bocado vasto. 

Precisamos realmente de saber o que é que ele faz do que é que ele poderá vir a fazer, o 

âmbito onde ele trabalha. 

 I. - Ponderou outros cursos para além da enfermagem? 

 R. - É assim… em primeira opção foi sempre a enfermagem. Eu ponderei outros 

cursos para além da enfermagem, caso não conseguisse a enfermagem. Pensei em 

radiologia, pensei em reabilitação psicomotora, pensei em radioterapia também. 

  I. - Mas a descrição da profissão que fez era também compatível, com outras 

profissões na área da saúde, pensou em psicologia por exemplo? 

 R. - Não. não… 

 I. - Já tem uma imagem sobre o que é o trabalho do enfermeiro. E qual é a 

impressão da sua família e daqueles que o rodeiam sobre o que é a enfermagem? 

 R. - É uma impressão muito positiva. Visto também acharem, (embora haja pessoa 

que não o achem, mas eu tal, como as pessoas que me estão mais próximas também o 

acho) é uma profissão extremamente interessante. E ficam altamente satisfeitos porque é 

uma profissão em que eu concilio aquilo que eu gosto ou gostaria de fazer e também um 

área em que eu posso ser feliz em encontrar um âmbito de escolhas muito vasto. Os 

meus pais ficaram muito contentes. Eles sugeriram que eu seguisse aquilo que eu 

achava que seria melhor para mim.  

 I. - Do ponto de vista, ainda da imagem, como acha que é a imagem social dos 

enfermeiros? 

 R. - Na minha opinião o estatuto, digamos assim de um enfermeiro já esteve bem 

melhor, agora chego mesmo a dizer muitas vezes que se confunde o enfermeiro com um 

auxiliar de saúde. 

 I. - Porquê? 

  R. - Porque se banalizou… foi o facto de não sei se é assim... Mas o aumento do 

estatuto dos médicos, porque eles lá fora são vistos como um estatuto muito superior, e 

os enfermeiros são vistos como simples auxiliares dos médicos, e agora, na minha 

opinião, banalizou-se a questão dos enfermeiros… o facto de cada vez haver mais 



enfermeiros e estar a ficar muito saturado. Ainda assim na nossa sociedade tem um 

estatuto extremamente positiva em relação outras. 

 I. - Que é que acha socialmente se pense que é o trabalho do enfermeiro no 

dia a dia? 

 R. - O enfermeiro basicamente acompanha os doentes e o medico trata. Os 

enfermeiros acompanham e fazem as coisas que os utentes necessitam, e que não 

conseguem. 

 I. - Outros grupos de profissionais que trabalhem com os enfermeiros? Quem 

são? 

 R. - Outros grupos… sei lá, auxiliares que não têm competência para exercer a 

actividade de enfermagem, agentes sanitários, os médicos, temos o pessoal de secretaria. 

 I. - E como acha que é a relação entre eles? Entre os médicos e os enfermeiros, 

por exemplo? 

 R. - Em teoria, devia ser uma relação de cooperação. Aquilo que uns não sabem 

fazer, fazem os outros, lá está... não sei se na realidade isso acontece, depois entramos 

aqui mais uma vez nos estatutos que as próprias profissões adquirem nas sociedades, 

mas teoricamente deveria ser assim, as profissões complementam-se e por isso é que 

estão dentro do mesmo centro hospitalar ou centro de saúde.  

 I. - Como é que gere o facto de estar num curso para uma profissão conotada 

com o sexo feminino. Não sei se tem esta ideia, se sim, como gere isso? 

 R. - Sim sei... (risos) mas é como se estivesse noutro curso qualquer, é 

exactamente igual. É perfeitamente igual, se a pessoas dão essa conotação à profissão, 

não sei dizer porquê. A única explicação que consigo dizer, é que as raparigas 

estatisticamente têm melhores notas e conseguem entrar mais facilmente nestes cursos. 

Não consigo explicar outra explicação. Mas eu lido perfeitamente com isso,  

 I. - E porquê candidatar ao ensino superior? 

 R. - Porque a candidatura ao ensino superior... Porque é o melhor para mim, 

porque é o melhor para cada pessoa que se possa candidatar ao ensino superior, ao nível 

pessoal, e interpessoal, e desenvolver uma carreira que lhe possa dar frutos, 

pessoalmente ou aos outros que estejam à sua volta. 

 I. - Em que aspecto pode esta ser um experiência diferente do ensino 

secundário? 



 R. - Em muitos aspectos porque isto vai ser uma especialização, vamos aprender 

mais coisas focalizadas num certo ponto. Virado para um certo ponto. Tenho a noção 

que provavelmente irá ser um pouco mais trabalhoso, mais difícil, mas como é obvio... 

 I. - Porquê mais trabalhoso? 

 R. - Porque é o lógico. Acho que é o lógico, porque como estamos a 

profissionalizarmo-nos numa certa área temos que ir aos pormenores, temos que ir ao... 

ter várias vertentes, por isso é que temos várias disciplinas ao mesmo tempo. E por isso 

é que temos as acompanhar todas ao mesmo tempo, e não podemos deixar para trás e 

por isso é que é mais difícil e mais trabalhoso. 

 I. - Como está organizado o curso? Que ideias traz? 

 R. - Antes de cá chegar ontem não mínima ideia como seria isto tudo a 

organização a escola, já tinha a ideia que havia estágios. 

 I. - Porquê esta escola, já agora? 

 R. - Pelo simples facto que poderá ser a melhor para mim, de todas aquelas que... 

vi aquela que me poderá vir a profissionalizar melhor, o lote de escolhas... esta pode ser 

a melhor, soube... É um conceito que as pessoas normalmente têm, tanto as que cá estão 

dentro como as que estão lá fora. Falei com pessoas, vi na net, e até por experiências, 

minhas. Diziam-me que a escola era boa, tinha bons professores... e grande parte dos 

enfermeiros quando saiam daqui iam para o mercado de trabalho, tinham um bom 

estatuto quando saiam porque exactamente desta escola. 

 I. - A esse propósito, como acha que está o mercado de emprego? 

 R. - Eu não tenho muito bem a noção, mas também somos um bocado 

influenciados pelos mass media. Quando entram por uma coisa e sabemos que quando 

entram por uma coisa entram... e desgastam e mudam a opinião de uma pessoa, de uma 

forma…. e têm dito que cada vez isto, este curso está cada vez mais preenchido. Está 

cada vez a ser mais utilizado pelos alunos do secundário, contudo.. Eu considero que 

qualquer bom enfermeiro e que tenha vontade de trabalhar e nos primeiros nos de vida 

se sujeite às vezes aos trabalhos menos limpos, mais custosos, qualquer enfermeiro bom 

e que tenha vontade de exercer a sua profissão tem trabalho. 

 I. - Alguma área profissional ou conteúdo que atraia mais? 

 R. - Eu gostava muito de fazer parte por exemplo de uma equipa do INEM. Atrai-

me o primeiro contacto com o choque de ver as coisas, atrai-me desvendar esta 

confusão… obviamente não sei se vou ter capacidades para o fazer, mas faz-me às 

vezes... essa pessoas são preparadas de forma a abstraírem-se do choque do susto do 



medo, de seja o que for, e conseguirem tratar da melhor maneira as pessoas. Atrai-me 

perceber como é que se faz. 

 I. - Porquê e como desenvolveu essa curiosidade? 

 R. - Às vezes até eu próprio assisti a acidentes de viação e pensava. “bem em que 

estado é que estas pessoas estarão” e depois pensava e as pessoas que agora virão aí? E 

provavelmente pela televisão… 

 É uma área em que eu tenho curiosidade… e vou desenvolver as minhas 

capacidades ao longo do curso, mas vou ver até que ponto é viável, tanto ao nível 

académico como, também pessoal. 

 I. - Se tivesse que nomear um objecto ou uma palavra ou uma coisa que 

associe à enfermagem? 

 R. - Um hospital 

 I. - Pensa mudar de curso? 

 R. - Não 

 I. - O que é que acha que possa vir a mudar em si até ser enfermeiro? 

 R. - Não sei se vou conseguir, e Deus queira que sim, é que qualquer enfermeiro 

depois de ter uma licenciatura em enfermagem, tem que estudar pelo menos mais um 

ano. Tem que ser fundamentalmente... tem que conciliar tudo aquilo que aprendeu, 

todas as práticas que desenvolveu ao longo do curso, e tem de saber aplicar isso tudo às 

pessoas que tem.... E não podemos esquecer que cada pessoa é diferente e reage de 

maneira diferente àquilo que lhe estão a fazer. O enfermeiro tem que aplicar tudo de 

forma a prestar os melhores serviços. 

  

  

  

 

 

 


