
  

Entrevista 1.12 - Maria 
 

(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 escolher enfermagem? 

 M. - Bom antes de mais é um curso que eu gosto interessa-me as temáticas 

gosto… é um curso que tem saídas profissionais, é também um curso que eu gosto… e 

pronto… é basicamente porque eu gosto. 

 I. - E gosta porquê? 

 M. - Sempre gostei de ajudar os outros e de lidar com as pessoas… cuidar dos 

outros. Tenho uma amiga minha e é um bocado mais velha que eu e ela é massagista e 

eu gosto de aprender com ela, das massagens e assim… e eu aprendo muita coisa com 

ela e fui-me interessando por isso. E se calhar também foi um bocado influência os 

meus pais, porque a minha mãe sempre disse que gostava eu fosse médica., só que não 

consegui entrar em medicina. 

 I. - Era a tua primeira opção? 

 M. - Sim, se tivesse média para isso era. Mas se calhar ia-me desiludir um 

bocado com o curso. Porque já ouvi dizer que o curso é um bocado pesado e eu tenho a 

noção disso. 

 Com aqueles calhamaços debaixo dos braços, e é pesado e é diferente, e tem um 

certo distanciamento do doente. Enquanto que o enfermeiro tem outro envolvimento, 

está mais presente… está a cuidar a ver a evolução do doente ao longo das semanas é 

diferente, é diferente. 

 I. - Tem uma ideia então do que é o trabalho do enfermeiro? Imagine que 

tem que descrever o que é o quotidiano do enfermeiro? 

 M. - Um bocadinho, bem... dentro da minha vivência, que eu já fui internada 

muitas vezes, já fui operada à perna duas vezes e duas vezes ao ouvido. Já tou muito por 

dentro do assunto também. É assim, os enfermeiros, digamos que… são aqueles que dão 

indicação aos médicos sobre a evolução do doente, dão os medicamentos, depois, sei lá, 



mais… cuida do doente.. sei lá por exemplo faz.. aquilo.. mete os soros, trata de 

feridas… é muito vasta área dos enfermeiros. 

 I. - Trabalhando em equipas, com que outros profissionais pensa que os 

enfermeiros trabalham? 

 M. - Além dos médicos, trabalham com os auxiliares de saúde. Que são pessoas 

que têm um papel mais… Porque às vezes confunde-se um bocado o papel do auxiliar 

de enfermeiro com os enfermeiros. 

 I. - Porque é que acha que isso acontece? 

 M. - Eu acho que sim, porque acho eu…aquela ideia que... Digamos… os que 

limpavam a sujidade. Pronto porque.. Como estavam perto do doente e porque o doente 

em determinadas situações são pessoas que não se podem levantar não podem ir à casa 

de banho. Se calhar inicialmente era aqueles que lhe davam banho que lhes tratavam da 

higiene. Só que com o passar do tempo, a coisas foram evoluindo, agora quem faz isso 

são os auxiliares, quem faz a parte… digamos… suja do trabalho. E essa imagem ficou: 

até a minha mãe me está sempre a dizer isso: “ah! vais para enfermeira, vai limpar o 

rabo aos doentes!” mas pronto…  

 I. - Da sua família ou das pessoas significativas que a rodeiam, que sabem 

que entrou para enfermagem, o que dizem eles disso? 

 M. - É assim... os meus pais como já são um bocado para o velhos, já tão na casa 

dos 60 anos, têm sempre aquela imagem de médico é que é bom e ganha-se bem, e 

fazem o trabalho mais limpo e têm mais prestígio, e sei lá… 

 I. - E como é que se sente em relação a isso? 

 M. - Eu inicialmente ficava assim um bocado frustrada a minha mãe estava 

sempre a dizer aquilo e não sei quê. Até porque eu já me candidatei o ano passado a 

ensino superior e entrei noutra escola e ela ficou um bocado desiludida porque queria 

medicina e pronto…eu inicialmente não gostava dela estar sempre a dizer que medicina 

é que é bom e ficava assim um bocado deprimida por causa dela estar sempre a dizer 

que “medicina é que é bom e não sei quê”. Mas acho que com o tempo ela há de 

perceber. Porque eu acho que vou gostar mais desta profissão do que se calhar se fosse 

médica porque, eu acho que os médicos… os médicos vivem pouco para eles, vivem 

muito direccionados para o estudo, andam sempre rodeados com livros debaixo dos 

braços e os enfermeiros gozam mais a vida e tiram mais partido da vida e da profissão. 

Têm aqueles momentos maus com os doentes, mas também têm momentos bons. 

 I. - Que momentos maus são esses? 



 M. - Os enfermeiros, por exemplo, que trabalham em áreas relacionadas com a 

oncologia. Acompanham o percurso dos doentes e, se calhar vêem os doentes a morrer e 

pronto têm essa vertente má e se o doente piora e eles sofrem com isso, é assim.  

 I. - Mas porque não ficou o ano passado na outra escola onde entrou? 

 M. - Não fiquei porque, no meu primeiro décimo segundo ano desleixei-me 

completamente e só consegui nota para enfermagem. Entrei, e depois andei ali uma 

semana a perceber se me matriculava ou não…a minha mãe a puxar para um lado para a 

medicina, mas outras pessoas…. e a minha mãe queria que eu ficasse mais um ano no 

12º a fazer melhorias de notas, para ver se conseguia então a medicina. Pronto foi o que 

eu acabei por fazer… até porque eu comigo própria... eu sentia que podia fazer melhor... 

Eu... enfermagem... não era um curso que inicialmente assumia. Mas gostava de 

esforçar-me por uma nota superior, mas o ano passado não foi muito famoso. Mas 

depois acabei por não me inscrever na outra escola, e tentei esperar mais um ano. Até 

por descargo de consciência, porque se eu não o fizesse ia andar sempre com a pulga 

atrás da orelha: a pensar: “ah! podia estar agora a fazer melhoria de nota e para o ano 

entrar em medicina. E pronto. Foi mais por isso. 

 I. - E porquê o ensino superior? Há outros caminhos… 

 M. - Ensino superior... antes de mais porquê… eu podia escolher outra profissão 

qualquer mas até pelos meus irmãos… e eles não têm o curso superior, têm o 12º ano e 

outros nem isso e têm trabalhos… sei lá um trabalha no supermercado, outro… pronto 

têm trabalhos básicos, até têm ordenados bons, mas acho que eles não estão satisfeitos 

com a profissão que têm. Digamos que têm uma profissão só por terem é a forma de 

ganharem a vida. 

 Eu estou a tentar fazer uma coisa que realmente gosto, é mais por isso... e depois 

os licenciados (alguns deles) ganham bem, têm algum prestígio. Uma pessoa chegar ao 

pé de outro e dizer “ah! eu sou licenciada” ficam assim um bocado coiso em 

comparação com outra que não é, não é? 

 Sempre pensei em vir, até porque o meu pai que andou na guerra do ultramar, 

era daquela época que as pessoas tinham muita potencialidade para muita coisa mas 

depois não avançavam porque não tinham dinheiro. Viviam da terra digamos, o meu pai 

tinha muitas potencialidades e não pode porque não havia condições. E eu agora porque 

há melhores condições tento fazer o melhor possível. 

 I. - Porquê esta escola? 



 M. - Uma boa escola, já ouvi dizer, tem prestígio, tive a falar com uma veterana, 

me disse que aqui nesta escola ensinam uma coisa que não ensinam nas outras: cada 

enfermeiro pensar pela sua própria cabeça. Nas outras escolas (não estou a dizer que nas 

outras escolas, não haja), mas digamos que nas outras escolas os enfermeiros são mais 

paus mandados. As pessoas ficam mais... Fazem os que os médicos querem, são mais 

paus mandados, e eles aqui puxam mais por nós. Dizem-nos que temos direito a isto ou 

àquilo, que temos capacidade para mais, e é isso. 

 I. - Com que outros profissionais trabalham os enfermeiros? 

 M. - Com os médicos já disse, com os auxiliares de enfermagem e depois vêm 

aqueles animadores lá… que eu não sei… tenho … 

 I. - E como são as relações entre eles? 

 M. - Eu não sei, eu tenho a ideia de que há uma certa hierarquia. Uma pirâmide 

em que temos a base, os auxiliares, as pessoas da limpeza e depois vai subindo até aos 

médicos. Os médicos mandam sobre os outros, têm mais autoridade. Está bem que os 

médicos também dependem muito do trabalho dos enfermeiros, mas dependem muito. 

Dependem do que eles observam, porque os enfermeiros estão todos os dias com os 

doentes, conseguem aperceber-se das suas fraquezas do seu grau de evolução, e o 

médico só chega lá e diz: “ah! eu receito-lhe isto ou aquilo e faça isto e faça aquilo” não 

estão lá todos os dias. é uma relação de cooperação mas ao mesmo tempo um bocado 

autoritária sobre os enfermeiros. 

 I. - A sua experiência fê-la já passar por contacto directo com profissionais 

da saúde, já disse algumas. E outras?  

 M. - Sim a minha mãe, é doente cardíaca, o meu pai tem diabetes e apareceu-lhe 

agora a diabetes, e a minha mãe teve que por uma válvula no coração…  

 I. - A imagem que tem baseia-se nessas experiências ou noutras? 

 M. - Sim, há também um bocado a comunicação social, o “dr. house”,  e o 

“serviço de urgência”… 

 I. - Como acha que está estruturado o curso? Já sabe alguma coisa? Sabe o 

que vai acontecer aqui durante 4 anos? 

 M. - sei lá… os primeiros anos dar umas noções básicas. Não estava à espera 

que eles nos bombardeassem já com aquela noção dos sentimentos do cuidar, e daquela 

coisa: ver primeiro o outro e não a nós próprios. Ter aquela noção do que o outro é mais 

importante do que nós próprios, que é essa a nossa profissão. Há partes práticas. Já me 



falaram que íamos ter muita componente prática nos hospitais nos centros de saúde. E 

isso eu estava à espera. 

 I. - Atrai-a? 

 M. - Sim. Sim uma das razões do que eu gosto neste curso é a parte prática e isso 

é de implementar. 

 I. - Em que é que acha que vai sair ou ser diferente daqui a quatro anos? 

 M. - Uma das características é a relação com o outro, eu sempre achei que não 

tinha muito jeito para falar com o outro, sempre achei... Por exemplo uma amiga está 

numa situação mais em baixo e dar-lhe uma palavra. Depois sei lá…  

 I. - Alguma área em que gostasse de trabalhar mais à partida? 

 M. - Cardiologia. Também gosto de otorrino, sei lá cirurgia também… é um 

bocado mais pesado… mas devo gostar e também a parte psiquiátrica, posso gostar e 

não gostar depende… 

 I. - O que é que a atrai na parte psiquiátrica? 

 M. - Sei lá… O comportamento das pessoas. Compreender melhor a forma como 

certas pessoas agem, como se desviam do comportamento normal que é o 

comportamento dito normal. Sei lá.. Porque é que eles têm esses distúrbios… 

 I. - Pensa mudar de curso?  

 M. - Acho que não… Não vou mudar porque eu não me estou a ver agora mudar 

e fazer os exames do 12º outra vez. Já perdi a paciência para eles. Mesmo que a minha 

mãe me venha chatear com essa conversa outra vez. 

 I. - Se tivesse que nomear um símbolo ou um objecto associado à 

enfermagem… qual seria? 

 M. - Uma seringa. 

 

 

 

 


