
  

 

Entrevista 1.15 - Paula 
 

(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? 

Paula P - Porquê enfermagem… Inicialmente eu tinha pensado em medicina, mas 

depois vi que a minha média não dava, e interessei-me  mais pela enfermagem e vi que 

podíamos lidar com pessoas, cuidar delas e assim, termos mais contacto e isso interessa-

me. 

I - E o que acha que o enfermeiro faz no seu dia a dia? 

P - Acho que o enfermeiro deve saber do doente daquilo que o está a afectar, e que 

tratamos dos doentes. É diferente do médico, por que estamos mais em contacto com 

eles, nós é que tratamos deles, por exemplo a cuidar feridas e essas coisas e nós é que 

temo e podemos ajudá-lo de uma forma diferente dos médicos 

I - Já teve contactos com contextos de prestação de cuidados?  Já viu enfermeiros a 

trabalhar? 

P - Já vi no centro de saúde lá da minha terra. Há lá uma enfermeira que é muito minha 

amiga e então disse lhe que queria vir para enfermagem e fui lá ver como era a profissão 

dela. 

E então há coisas que nos deixam um bocado mal, ver os doentes assim a sofrer, e 

estarmos assim a ver feridas e assim… nós às vezes não nos sentimos muito bem a olhar 

para elas. Mas depois acho que vale a pena. Cuidar das pessoas, às vezes podemos 

ganhar um amigo, e depois podemos ganhar experiência para tratar de outra pessoa. 

I - Pensou noutra saídas profissionais? 

P - pensei assim na área das ciências e da biologia, mas como isso não tem assim muita 

saída…  

I - Qual acha que é a imagem social da enfermagem? 

P - Acho que cada vez mais os enfermeiros vão sendo mais reconhecidos. Eu tenho 

acompanhado com aquela enfermeira e assim… pelo menos é o que eu ouço cada vez 



mais, das pessoas… pelos menos são mais respeitados. Na generalidade ainda não tenho 

assim muita ideia. 

I - Com quem acha que os enfermeiros trabalham se trabalhem em equipa? 

P - Com outros enfermeiros, com os médicos, com outros assistentes, além dos 

enfermeiros há outras pessoas que desempenham outras funções. Quando é preciso por 

exemplo levar uma pessoa para a cama não são os enfermeiros são outras pessoas, são 

os auxiliares. 

I - Que acha que distingue os enfermeiros dos outros, uma acção ou outra coisa 

qualquer. 

P - Isso é um bocado difícil de definir por enquanto, mas pronto… dos médicos é mais 

em contacto com os doentes. Quando estamos com uma pessoa tratamos de uma ferida, 

tratamos dos pensos e os médicos não fazem isso. Eles analisam a pessoa e receitam os 

medicamentos e assim… dos auxiliares... Os auxiliares não fazem que nós fazemos. Por 

exemplo isso do mudar s pensos e tratar feridas eles não fazem. 

I - E as pessoas que a rodeiam. O que pensam elas da enfermagem? 

P - Os meus pais não gostaram, não queriam mesmo que eu viesse para enfermagem… 

porque disseram que não era profissão para mim que eu não ia aguentar. E assim. 

Porque eles diziam que eu ia ver pessoas... Que talvez não aguentasse ver aquilo. E que 

também ia sofrer, porque acho que eles também me conhecem bem. Quer dizer... Isto 

não foi por eles, era por mim. Não foram eles que escolheram fui eu. Eles ficaram 

chateados comigo e o meu pai deixou de me falar por alguns tempos. Depois de saber 

que eu tinha posto enfermagem em primeiro lugar. Ele é guarda florestal, mas quando 

teve na tropa não deve ter gostado do que lá viu os enfermeiros fazerem. E não queria 

isso para mim. Mas já escolhi, e passado este tempo, agora tenho que lhes mostrar que 

sou capaz, porque eu não gostei. 

I - Então eles sugeriram que fosse para outro curso?  

P - O meu pai sempre quis que eu fosse para medicina. Talvez por isso é que eu tinha 

aquela ideia de ir para medicina. A minha mãe queria que eu fosse para farmácia. 

I - E os amigos o que disseram?  

P - Os meus amigos gozaram comigo e disseram: “Agora! vais tratar dos velhotes e isto 

e daquilo” nem se lhes passa pela cabeça o que é isto de enfermagem. Eles também vão 

passar por outras coisas. Cada um foi para outro curso diferente. Também tenho uma 

colega minha em enfermagem e que também gosta.  

I - Que ideia é que tem sobre o curso? O que vai acontecer aqui em 4 anos? 



P - Ainda não tenho muito bem ideia, em princípio acho que vamos ter muitos estágios 

e isso é muito bom, porque assim já temos mais ou menos uma experiência e uma visão 

do que pode acontecer. E já temos uma visão dos estágios e não é só coisas teóricas. As 

pessoas às vezes só falam  mas a realidade é outra coisa… 

I - O que acha que é preciso para ser uma boa enfermeira? 

P - Sobretudo acho que devemos ouvir as pessoas. Ouvir o que elas têm para nos dizer. 

Para ficarmos assim com uma relação aberta para ficarem mais à vontade.  

I - Saber ouvir as pessoas, mais alguma coisa? 

P - Não me lembro… ah! Também devemos ter a capacidade de deixar as pessoas à 

vontade. E também temos que nos consciencializar que temos que saber tratar das 

pessoas e tem que ser uma coisa bem feita por que elas estão ali e temos que ajudar. 

I - Porquê esta escola? 

P - Eu escolhi enfermagem, e sempre ouvi dizer que esta era a melhor escola. Até 

pessoas de lá da minha terra e agora estão lá a trabalhar, uma amiga minha. Além disso, 

também tenho perto o estádio, é uma boa área faço atletismo e como já tinha aqui 

casa… e não vou pagar nada pela casa onde estou. 

I - Pode colidir com o curso, o atletismo? 

P - Este ano vai por causa dos horários. 

I - Sempre quis vir para o ensino superior? E se sim… porquê? 

P - Sempre, porque para já ganhamos a licenciatura, e isto está cada vez mais difícil. 

Para o mercado de trabalho é muito importante, e sempre tive essa ideia. Os cursos 

profissionais antes do secundário não me interessavam muito. Porque é uma coisa nova, 

vamos conhecer mais coisas mais pessoas, é uma coisa mais específica. E não é uma 

coisa que entramos logo no mercado de trabalho. É diferente. 

I - A que atribui o sucesso escolar ao longo da sua vida? 

P - Muita dedicação, porque eu não sou assim muito inteligente e, então… dedico-me 

muito e estudo muito e assim e então o desporto ajuda-me imenso. O desporto alivia a 

mente e fez me sempre muito bem. 

I - O que acha que pode ser diferente aqui, do secundário? 

P - Dos professores por exemplo, estava à espera de uma coisa diferente espero que 

sejam simpáticos. Que os professores fossem mais maus. Foi a apresentação, mas agora 

fico à espera de tudo, né? 



Acho que cada um vira-se como puder, pelo menos é o que tenho ouvido dizer. Agora 

vamos saber. Tenho a ideia que os professores não nos ligam muito e nem sequer nos 

ligam muito. 

I - Como está o emprego para os enfermeiros? 

P - Tenho ouvido dizer que está mal, porque é contratos né? Tenho uma colega minha 

que saiu daqui e me diz que isto está mal até para ela que já saiu há 4 ou 5 anos, e foi 

difícil para ela. Diz que são contratos e já há muitos enfermeiros por aí das outras 

escolas privadas e assim... 

I - O que lhe interessa dentro das áreas de enfermagem daqui a 4 ou  anos? 

P - Ainda não pensei muito nisso, mas gostava de fazer mais algum curso assim ou uma 

especialização em saúde mental, por exemplo, por causa de alguns livros e de alguns 

filmes que vi sobre essas coisas. E também sabemos que aí temos que tratar as pessoas 

de maneira diferente e a falarmos com elas e assim essencialmente. É assim o meu 

namorado está em medicina e também gosta dessas coisas e empresta-me livros e assim 

e eu tenho visto. 

  

  


