
  

Entrevista 1.16 - Pedro 
 

(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? 

 P. - Porquê? Ora bem, teoricamente antes de fazer os exames enfermagem estava 

em quarto lugar nas minhas opções. Quando fiz os exames tive pior nota a físico- 

química (tive 12), e excluí logo as minhas duas primeiras opções que eram medicina e 

medicina dentária, e entre essas duas primeiras tinha a enfermagem e a farmácia, porque 

sempre me disseram que tinha mais saída, e também por que era mais ligada à química e 

menos à biologia como é esta. E também pus no papel que entreguei a farmácia em 

primeiro e depois esta escola em segundo e outra de enfermagem em terceiro, foi um 

bocado puramente matemático, por que eu não conhecia nenhuma das escolas. 

 I. - O que acha que pode ser o trabalho do enfermeiro no dia a dia? 

 P. - Eu sempre vi o enfermeiro como uma pessoa inferior ao médico. O médico 

deu ordens e o enfermeiro tinha que cumprir as ordens tratar dos pacientes, e o médico 

era uma pessoa mais distante. O enfermeiro é um meio de comunicação entre o médico 

e o doente. Agora… desde que vim para cá, há dois dias daquilo que tenho ouvido já 

não é .. São o contrário disso. Já não é aquela mentalidade antiquada que o médico é o 

mandão e o enfermeiro a cumprir as ordens, já não é bem, assim, e que o enfermeiro é 

muitas vezes mais importante do que o médico, porque tá mais perto do paciente e ouve 

os seus problemas e as suas queixas e o médico é mais distante e tem que actuar com 

mais frieza. 

 I. - E isso atrai-o, essa proximidade? 

 P. - A proximidade (hesitação) foi sempre uma questão que eu me impus. Que 

eu me interroguei a proximidade ao exercer a minha profissão e outro indivíduo. Eu 

nunca nas minhas relações, costumo de ter assim proximidade... Sou um bocado 

tímido com as pessoas, mas agora ao fim de dois ou três anos, foi uma coisa que foi 

evoluindo, e agora, enfermeiro ou médico não é uma coisa que... não conta… até pelo 

trabalho que tive durante o verão tive que trabalhar esse aspecto, porque estavam 



sempre a vir e eu tinha que me relacionar com eles, a pedirem a coisas, foi uma coisa 

que alterou  minha mentalidade. 

 I. - Mas o que faz então o enfermeiro no quotidiano? 

 P. - Não tenho muita informação quanto a isso, mas pelo que vi nos hospitais, 

trata dos doentes, ajuda aqueles mais necessitados a dar o banho, trocas algálias, muda a 

cama, coloca o soro. 

 I. - Ao longo da tua experiência de vida teve algum contacto mais próximo 

frequente com contextos de prestação de cuidados de saúde? Já teve contacto com 

estas situações em enfermagem? 

 P. - Tive um tio que tinha problemas de alcoolismo, e tinha problemas de fígado 

e levava algálias. Mas também fui monitor numa colónia de férias, e tive vários 

incidentes, lá e enquanto não chegava o enfermeiro, tinha que ficar lá com as crianças. 

Fiquei com a imagem de que o enfermeiro é uma pessoa importante no sentido de 

socorrer o doente logo ao início quando não está o médico presente, e também como 

intermediário entre o paciente e o médico. E na higiene nos cuidados pessoais, na 

resolução dos problemas dos doentes ajudá-los a compreender os problemas de saúde, e 

tem um contacto mais próximo do que o médico. 

  I. - Essa é a sua imagem. E a imagem das pessoas que te rodeiam e que são 

importantes para ti? 

 P. - Nos últimos três anos. Eu estava sempre a dizer que enfermagem era 

profissão de mulheres e acabou por se tornar numa situação caricata porque eu acabava 

por entrar enfermagem. Até andava a dizer a uma colega minha que queria enfermagem 

para vir antes para farmácia. E acabei por vir para aqui.  

 I. - Porque achava que é uma profissão de mulheres? 

 P. - Porque eu acho que é um preconceito da sociedade. Também tinha esse 

preconceito mas já o alterei. Os pacientes gostam mais de ser tratados por mulheres até 

porque os pacientes têm mais cuidados. Os familiares, nomeadamente os meus pais 

queriam que eu fosse para medicina, mas quando entrei para enfermagem ficaram 

contentes na mesma, porque fico ligado à área da saúde. E quando vão ao hospital 

gostam sempre mais do enfermeiro do que do médico. Porque o enfermeiro está sempre 

mais presente naqueles cuidados. 

 I. - E socialmente qual acha que é a imagem dos enfermeiros? 

 P. - Como já referi anteriormente há aquele preconceito, que ainda se mantém na 

sociedade hoje em dia, que os enfermeiros são inferiores aos médicos. Que os médicos 



dão as ordens e os enfermeiros cumprem. Aquela ideia também de que são 

intermediários. Os enfermeiros são um bocado inferiorizados em relação aos médicos, 

quando na realidade são tão ou mais importantes que estes. Parece que estou a ser um 

bocado repetitivo. 

 I. - Essa suas ideias são influenciadas por ter já estado aqui dois dias? Ou já 

tinha antes? 

 P. - Não… são devidas aos discursos que nos foram... Que nós ouvimos durante 

as primeiras apresentações, falavam até de aspectos em que os enfermeiros são muito 

mais importantes do que os médicos, trocaram completamente a minha visão da 

enfermagem. E vou tentar à mesma fazer os exames, mas enfermagem deve ser para 

continuar. Não excluí ainda candidatar-me novamente, até pela família, porque dizem 

que o médico tem mais saída, e que há falta de médicos. E pelo que ouvi recentemente 

até há enfermeiros a mais, por causa das notas. O que me disseram foi que aqui desta 

escola vinham cá buscar mais enfermeiros do que das outras. E li também em fóruns da 

Internet, mas agora não sei se isso ainda é verdade. 

 I. - Porque se candidatou ao ensino superior? 

 P. - Porque, basicamente, aos 17 anos, não me via a não estudar, ainda e vivia 

com aquela rotina de estudo. Embora a férias me tenham agora dado experiências de 

trabalho, nas colónias de ferias. Mas em todo o caso, também por causa do emprego, 

porque dizem se uma pessoa hoje em dia não tiver uma licenciatura, ou um mestrado ou 

um doutorado, não consegue um emprego fiável, pelo menos a longo prazo e um 

ordenado pelo menos para sustentar uma família. 

 I. - Em que medida pode ser o ensino superior diferente daquele que já teve 

até agora? 

 P. - O último ano do ensino secundário já foi um bocado trabalhoso, e agora 

acho que deve ser muito mais trabalhoso. Logo na primeira aula que tivemos, de 

enfermagem comunitária, se não me engano, marcaram logo um trabalho de grupo. 

Fiquei logo com uma primeira impressão de que vai ser um ensino mais trabalhoso do 

que os anteriores.  

 I. - Como acha que está organizado o curso o que é que vai acontecer aqui 

nos próximos quatro anos em termos de experiências? 

 P. - Para já as disciplinas são cadeiras. Depois, nas cadeiras tivemos as 

apresentações com o planeamento, o ano esta dividido por módulos, e dentro desses 



módulos abrangemos as disciplinas em vários temas e depois fazemos avaliação, com 

testes como era no ensino básico e secundário ou então numa avaliação final. 

 I. - Ao longo do curso, alguma experiência que lhe chame a atenção que vá 

acontecer, e sobre a qual tenha mais curiosidade?  

 P. - Tenho muita curiosidade por uma coisa que vai acontecer este ano que é o 

ensino clínico, nomeadamente nos hospitais e nos centros de saúde. Que é uma coisa 

que é integradora para o futuro. O contacto com os doentes, ouvir o que eles tem a dizer, 

ajudar as pessoas. É aquele contacto com o ser humano que não tive até agora.  

 I. - Em que acha que pode vir a mudar nestes quatro anos? 

 P. - Isso… Sei lá. É difícil. 

 I. - Ou então de outra maneira: uma coisa em que ache que o enfermeiro 

tem que ser bom no seu desempenho. 

 P. - Para já... Naquela de lidar com… de estar com as pessoas de saber fazer, de 

saber ser, de saber ouvir... Tudo junto… para aplicar o que sabe da enfermagem. Nestes 

quatro anos o que poderá mudar... Quanto a ser estudante creio que vou estudar mais, 

porque desde o secundário que eu não estudo e o estudo ficava sempre para trás.  

 Depois, com o trabalho vai-me ajudar a mudar como pessoa. São quatro anos 

muito importantes. Até pela viragem da adolescência para a vida adulta. Somos adultos 

jovens. São quatro anos que nos vão instruir, em grande parte, não menosprezando os 

12 anteriores, mas são muito importantes, mas é difícil de prever. Tem uma grande 

imprevisibilidade por que até tenho essa experiência do trabalho que tive na colónia de 

férias, como monitor, em que nunca tinha tido assim uma experiência de estar atrás do 

balcão. Fiquei com uma visão completamente diferente do mundo. 

 I. - Alguma área em particular que ache que gostaria mais de trabalhar? 

 P. - Se calhar com... Na ala da psiquiatria, porque eu tive a minha avó com 

problemas da cabeça, e ainda hoje faz tratamentos. Saber lidar com esses pacientes, 

diferentes dos outros. A minha avó confundia os factos e a memória e confundia os 

factos com a família. 

 I. - Que empregabilidade para daqui a quatro anos? 

 P. - Ainda não sei bem, mas ouvi dizer que os hospitais vão buscar, e que tinham 

preferência pelos institutos. Na área da saúde acho que vão às escolas de enfermagem 

para tirar os melhores alunos. 

 I. - Um objecto uma imagem ou uma palavra que associe à enfermagem 

 P. - Até pelo slogan aqui da escola é uma lamparina, antes era uma lamparina. 


