
  

Entrevista 1.11 - Luisa 
 

(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. - O que acha que é ser enfermeira? 

 L. - Ser enfermeira eu acho que é uma forma de acolher as pessoas que estão 

doentes, e as pessoas que não estão informadas, e que estão a precisar e a pessoa deve 

formar para ajudar essas pessoas. 

 I. - E em que é preciso ser competente para esse trabalho? 

 L. - Em primeiro lugar tem de ir à escola, e depois de receber formação, tem 

estágios e depois é colocado num hospital a trabalhar. Ele tem que saber tratar tudo com 

igualdade, não... porque há alguns que vão porque tem possibilidade ou porque tem 

dinheiro, porque é chefe ou é ministra, e tem que ser mais bem atendido do que os 

pobres ou as pessoas que não têm dinheiro, mas o enfermeiro tem de tratar de uma 

forma que um doente não pode ficar mal.. tem que ser com frieza, tem que ser com calor 

humano. 

 I. - Já viu enfermeiros trabalhar? E o que faziam? 

 L. - Já muitas vezes vi na minha terra. Eu desde criança que sonho ser médica. 

Vejo... sempre vou ao hospital, gosto de sentir contacto com o hospital, de sentir aquele 

cheiro e ajudar de ver a pessoa a precisar, para poder ajudar. Para naquele momento ser 

médica e ajudar a pessoa. E eu ia no hospital para ver isso. Ou se tinha dor de cabeça ou 

alergia ia no hospital. Porque eu gosto de estar no hospital, quero ajudar as pessoas.  

 I. - E podias entrar assim no hospital? 

 L. - Sim porque as pessoas lá já me conhecem e eu vou sempre na consulta e os 

médicos já me conhecem sabem que eu gosto. E às vezes vou, eu peço que quero ir 

visitar, peço e eles deixam... 

 I. - E isso era lá na no seu país? Onde? Na Capital? 

 L. - Sim na capital. Cá estou há três anos mas nunca fui cá. Cá já pedi várias 

vezes para ajudar, para fazer voluntariado, para ajudar a crianças, mas não consegui. Só 

uma vez fiz numa instituição em que ajudei. Porque eu sempre tive esse gosto em ser 



médica... em ajudar. Era uma instituição onde fazia voluntariado. Ajudava as pessoas, a 

dar formação. Informar as pessoas o que é que era a escola, pessoas que estão em risco. 

Era para dar aulas de apoio a crianças de primária para ajudar as crianças. Depois não 

deu mais porque não combinou com o meu horário da escola. Depois pediram-me, se… 

como não havia... Os alunos estavam de férias. Para ajudar a arrumar os livros na 

biblioteca, e eu gosto, mas só que depois não deu para combinar com o meu horário e eu 

deixei… 

 I. - Os enfermeiros trabalham com outras pessoas. Com quem diria que eles 

trabalham, e como? 

 L. - Eu acho que trabalham com os médicos, a mando dos médicos, e tem 

também os auxiliares de enfermeiro e também dos médicos. Acho que trabalham em 

equipa. Por exemplo eu estou a fazer esse trabalho e peço ajuda a outra pessoa para 

fazer esse trabalho porque eu não estou a conseguir, e eu vou fazer outra coisa. 

 I. - A quem pedem os enfermeiros ajuda então? 

 L. - Pedem entre eles a ajuda ou ao auxiliar. Eu acho que eles têm… ou por 

exemplo… Por exemplo o médico manda a pessoa, por exemplo eu vou fazer um exame. 

o médico manda o enfermeiro para ir preparar. Por exemplo vou fazer uma ecografia, 

manda preparar aquela .. não sei chamar... é a caminha?  

 I. - maca? 

 L. - maca… preparar a maca, despir tudo, e depois preparar as coisas para fazer 

os exames e depois é que chama o médico para vir fazer a observação para vir fazer a 

ecografia, já com o trabalho feito ou preparado. 

 I. - Disse que estudou lá na sua terra? E está cá há quanto tempo? 

 L. - Há três anos. Lá estudei, e depois cá passei para o 10º, 11º, 12º ano. É um 

acordo entre países, dos PALOP, dos países de língua portuguesa. Eu não fiz exame. 

Fui entregar a certidão, e pronto… eles vão anexar aquilo e a pessoa entra directamente, 

por contingente especial. 

 I. - Então quando veio para cá já trazia esta ideia?  

 L. - Quer dizer, mais ou menos. Eu fiz o exame… eu queria fazer o exame… 

sabia que tenho algum direito na embaixada, mas isso não quer dizer que não faça 

exame, eu fiz o exame. 

 I. - Exame para quê? 

 L. - Era para medicina, para enfermagem. De tudo o que era saúde, eu gostei. 

 I. - Porque é que gostou? 



 L. - Desde pequena, eu tenho um sentido para… quero… quando eu vejo a 

pessoa doente, desde pequena... Quero ser eu a tratar essa pessoa. Descobrir o que essa 

pessoa tem. Tive oportunidade de ir ao hospital, porque gosto... Desde criança... Já 

tenho essa coisa na cabeça... Quero ser médica. 

 I. - Se tivesse que descrever a uma amiga sua... Sobre o que é o dia a dia de 

um enfermeiro. O que diria? 

 L. - O enfermeiro serve como um pai, ou um salvador…o enfermeiro é como… 

eu acho que essa palavra eu não posso usar, é como… esse nome é muito grande… eu 

não posso dizer deus. É como um salvador, enfermeiro é como uma pessoa que salva, é 

um salvador. 

 O enfermeiro faz tudo. Vê a tensão, trata os doentes, tira sangue. Basicamente… 

porque o médico manda o enfermeiro fazer tudo, e depois alguns vão com o médico, ele 

vai fazer consulta e depois pergunta o que tem a menina e depois o resto do trabalho é o 

enfermeiro que faz. 

 I. - Gostava mais de ser médica ou de ser enfermeira? 

 L. - Eu gosto de tudo… desde que seja saúde eu gosto de tudo. 

 I. - E as pessoas com quem vive, o que acham elas de você ter entrado para 

enfermagem? 

 L. - Eles estão contentes, porque sabem sempre que é o meu sonho. Porque eles 

sabem que eu vinha só para fazer isso. Porque a escola de medicina fechou, a escola de 

enfermagem fechou na minha terra. Tinha fechado por causa da guerra agora já reabriu. 

Os cubanos voltaram para casa e a escola fechou, não havia mais nada. Quando eu 

cheguei cá e eles reabriram. 

 I. - E a sua família também tem esta ideia do que é ser enfermeiro? 

  L. - Sim por que eles… e anda há 20 anos no hospital, vai à consulta sempre ele 

sabe o que é que é o dia a dia dos médicos, porque a filha deles é médica. Quase toda a 

família são médicos. 

 I. - Qual acha que é a imagem social dos enfermeiros? Que é que as pessoas 

acham dos enfermeiros, e do que eles fazem? 

 L. - Acham o enfermeiro como um salvador, como um médico. Quando as 

pessoas sabem que estás na área da saúde tratam-se como um deus, tratam-te com 

carinho. 

 I. - E acha que essa ideia é igual no seu país como cá? 



 Não cá… é muito pouco porque depende também do desenvolvimento de cada 

país. Lá é mais, cá é muito pouco. 

 I. - Muito pouco o quê? 

 L. - Considerar o médico como um salvador, como um deus, lá no meu país é 

mais assim. Tratam-te como tudo… sabem que é médico. É diferente por causa do 

desenvolvimento, lá há mais pessoas analfabetas, e as pessoas cá são mais... nem sem 

dizer... não tem nada a ver. 

 I. - Que ideia tem... Que acha que acontece aqui no curso durante quatro 

anos? 

 L. - Eu não falei com ninguém... mas eu sempre... Gosto pesquisar na Internet, 

sempre essa página da escola e até escrevi nesse site. Eles sempre mandam mensagem 

quando há seminários e formação. Não tenho noção, mas eu acho que o que eu vejo no 

hospital é isso que vai acontecer... Só que é diferente porque hospital é hospital... é 

diferente, cá tenho que estudar saber... Para depois ir exercer no hospital. 

 I. - Preferia ir trabalhar para um serviço de que natureza? 

 L. - Eu... tanto faz… desde que eu vou tratar as pessoas… gosto imenso. 

Principalmente eu gostava sempre de fazer a pediatria, porque eu acho que as crianças 

são as pessoas que não sabem dizer aquilo que… onde dói ou não dói porque não sabem 

falar. É preciso procurar mesmo. É esse mistério que eu quero procurar que eu quero 

encontrar. Não sei qual é a área que me vai atrair mais mas desde que entre… 

 I. - Vais... Pensa voltar para África? Trabalhar lá… 

 L. - Depende… o meu sonho é ser médica, e trabalhar onde calhar, estou sempre 

a dizer o mesmo. É ser o que sou, sem fronteira.  

 Gostava de trabalhar cá uns anos, depois vou juntar dinheiro, e depois ir para 

aqueles países que estão precisando dos médicos, com aquele dinheiro eu ia comprar os 

medicamentos, depois eu ia para a aldeia oferecer, tentar ajudar aquelas pessoas que não 

sabem o que é medicina, o que é que é um hospital, o que é que é um médico e tentar 

formar aquelas pessoas. Principalmente nos países que está com guerra, os países que 

estão a precisar de médicos. Não tenho escolha onde ficar. 

 

 

 


