
 

Entrevista 1.09 - Inês 
 

(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? 

 Inês - Porque quando eu andava no 9º ou no 10º ano fiz aqueles testes 

psicotécnicos e eu tinha sempre a ideia de psicologia que era o que eu queria seguir. 

Mas no verão do 11ª ano fiz um estágio nos bombeiros voluntários, em que fiz um curso 

de socorrismo, e gostei daquilo e adorei mesmo aquilo e andei nas ambulâncias e quis 

mesmo saber mais, e achei que a psicologia era mais estar num gabinete sentado e a 

enfermagem era uma coisa mais prática e se pudesse estar nos bombeiros ou no INEM 

era ainda melhor. E pronto… foi por isso que eu fui parar à enfermagem. 

 Foi uma experiência de uma semana de teórico e depois prático era 15 turnos das  

2 às 8, e vi situações interessantes com pessoas a entrar em coma e coisas ainda piores. 

Não apanhei uma que eu queria que era uma PCR (paragem cardiorespiratória), porque 

tivemos treino para isso. e um parto também queria ter um parto para ajudar, mas não.. 

só tive uma grávida, mas que não estava ainda com vontade de ter o bébé. 

 I. - E outras experiências que a tenham levado a pensar nisto? 

 Inês - Não…. Nada foi mesmo só isto… desde aí tenho é estado mais atenta e 

reparado quando vejo coisas na televisão ou no jornal, mas mais nada. 

 I. - Mas concretamente o que a atraiu mais na enfermagem, então? 

 Inês - Ajudar as outras pessoas, nos momentos mais difíceis que é quando elas 

precisam, mais… e aprender mais sobre a nossa natureza, que é nós vamos estar muito 

ligados ao nosso corpo. Mais para aprender como funciona a mente das pessoas, como 

as pessoas reagem nas situações. Pessoas diferentes em situações iguais. E aprender 

sobre o nosso organismo, sobre as doenças, por exemplo, o Dr House por exemplo, 

gosto muito, e da anatomia de Gray. 

 I. - Essas séries… acha que contribuíram para a sua decisão? 

 Inês - Talvez, sim, em parte, mas a decisão já tinha sido tomada. Depois é que 

comecei a tomar mais atenção a interessar-me mais, gosto por exemplo de comparar o 



realismo com a ficção que eles fazem. Há coisas que eu já sei que não são assim de uma 

maneira como estão representadas lá na televisão, e são de outra. Por exemplo: os 

óculos nasais muitas vezes disseram-me nos bombeiros que tinham que ser colocados à 

volta das orelhas e debaixo do queixo e na televisão não é assim que aparece. 

 I. - Como descreveria a um amigo o trabalho quotidiano dos enfermeiros? 

 Inês - Ajuda as pessoas, acho que ajuda até mais do que os médicos. Porque os 

médicos chegam ali e vêm o que é que a pessoa, tem, nem sequer ouvem bem o que as 

pessoas dizem. Olham mais para os exames. Digo isto porque tenho um bocadinho de 

experiência, sofro de uma doença dos olhos e tenho andado muito nos médicos e nos 

hospitais, e então vejo que os médicos é tudo muito a despachar, e os enfermeiros não.. 

Querem saber mais das pessoas interessam-se mais pelas pessoas. Talvez isso tenha 

ajudado. Os enfermeiros falam mais com as pessoas do que o médico. Mais coisas: o 

enfermeiro ajuda o médico talvez, porque o médico vai medicar os doentes, falar-lhes 

sobre a doença propriamente, porque o médico diz-lhes para ali umas palavras difíceis e 

o doente fica à toa, não percebe. Normalmente as pessoas idosas que temo hoje em dia 

em Portugal não têm muitos conhecimentos ao nível de escola, e então as pessoas ficam 

assim um bocado assustadas só com o palavrão, e então o enfermeiro vai explicar. 

 I. -  E um símbolo ou uma imagem ou um objecto que associe à 

enfermagem? 

 Inês - Duas mãos dadas. Porque acho que a gente devemos ajudar nos aos outros. 

Sermos enfermeiros, advogados, qualquer coisa, eu fiquei com esta ideia, porque eu já 

tinha feito trabalhos sobre estes temas no secundário, até nas questões da bioética que 

me interessam bastante, e depois no ano seguinte levei o mesmo trabalho para filosofia. 

Por exemplo a clonagem falava-se muito e excita-me, mas estas questões interessam-me 

muito mais, por exemplo de se poder escolher o sexo dos bebés, ou não e os prós os 

contras. 

 I. - E a sua família e amigos? Se eles são importantes… o que lhe disseram 

sobre a entrada em enfermagem? 

 Inês - A minha melhor amiga também queria entrar para aqui e não conseguiu. O 

meu pai sempre disse: “entra para aquilo que quiseres, porque, tenta... faz o que gostas.” 

porque e é aquilo que vai ser o resto das nossas vidas. A minha mãe.. era assim um 

bocado indiferente, porque .. Desde que … ela gostava mais talvez que eu entrasse para 

advocacia, sei lá… mas eu não gosto de estar fechada. 

 I. - Que imagem social dos enfermeiros? Como acha que são vistos? 



 Inês - ah.. muito mal…porque acho que os médicos são tidos como deus no céu 

e os médicos na terra, eu própria achava isso que eles sabiam tudo, mas agora já não 

acho depois de ter andado bastante tempo nos médicos, porque há aquela ideia que eles 

não se enganam e agora eu acho que alguns deles até tratam mal os doentes, ou .. não 

tratam tão bem... 

 E o enfermeiro não está tão bem visto como devia. 

 I. - Como é que o enfermeiro é visto? E porque é que acha que é assim visto 

desse modo? 

 Inês - Ele é visto como de.. Um modo secundário, como um auxiliar…, que está 

ali para receber ordens, para limpar, que está ali para receber ordens dos médicos… 

tudo bem que é para receber ordens, mas.. Dos médicos... Porque são superiores, 

embora muitas vezes não pareça. Tudo bem que, mas isso depende da experiência do 

enfermeiro, porque o enfermeiro pode ter mais experiência do que o médico, mas 

mesmo assim o médico acha-se superior. Mas mesmo assim, os enfermeiros são tidos 

como…lixo.  

 E porquê? Porque… acho que os médicos acham-se com a moral muito em cima, 

eles pensam logo, ah! Vou tirar um curso de medicina.. e a pessoa pensa logo “xi…este 

vai ser médico vai saber de tudo e de tudo e vai tratar as pessoas” mas às vezes não é 

bem assim, porque eles às vezes erram… 

 I. - Com que outras pessoas trabalham os enfermeiros? 

 Inês - Técnicos de laboratório, radiologistas… não me lembro de mais. 

 I. - E como se processam essas relações de diferenciação de estatuto com 

esses? 

 Inês - Não há uma diferenciação tão grande. Acho que acontece mais entre o 

médico e os enfermeiros, até acho que acontece mais entre os médicos e com as outras 

pessoas, o médico está ali e parece que está num patamar diferente… que eu não 

concordo, porque… se têm mais anos de curso, cada um é numa área, cada um tem que 

ter a sua função, não tem que haver uns que têm mais estatuto do que os outros… não 

há uns maiores do que os outros e temos que aprender tudo uns com os outros. 

 I. - Diga-me algumas coisas (se é que as há), que a possam assustar na 

prática profissional um dia. 

 Inês - Não sei.. morrer-me uma pessoa nos braços, se calhar.. já me disseram 

uma coisa lá nos bombeiros .. é que … nunca fixasse a cara dos doentes, porque se 

depois alguma coisas corresse mal ou acontecesse uma coisa trágica, eu ia ficar ali um 



tempo a bater mal… e acho que é verdade, porque eu no estágio que fiz não decorei a 

cara assim, de nenhum dos meus doentes, não fixei de nenhum doente, mesmo nas 

situações melhores ou piores. 

 Isto da ética dos enfermeiros e dos médicos é mesmo um bocado, não tem 

limites, porque a gente pode se envolver muito com o doente pessoalmente e está já 

pode ser envolvido com o doente e acho que nós nos devíamos distanciar porque o 

nosso trabalho não ser ao mesmo tempo pessoal e profissional. 

 I. - Como é que foi o seu percurso escolar até aqui? 

 Inês - Foi em termos de notas…. eu acho que nunca fui muito boa. toda a agente 

diz que se eu quisesse era uma muito boa aluna, mas eu não acho assim tanto, mas 

pronto... É que eu tenho que me interessar por aquilo, se não fica assim de lado. 

empurrando com a barriga como se diz. mas agora tenho que me empenhar muito, 

porque se não… 

 I. - Qual acha que é a razão do seu sucesso? 

 Inês - Não sei. Normalmente estou atenta nas aulas. não vale a pena estar 

distraída na aulas e depois dizer “ah! eu em casa vou rever”. já sei que não vale a pena. 

assim estou atenta e tenho que apanhar tudo nas aulas, depois em casa… vou rever…è 

mesmo isso e não estudar em cima dos testes 

 I. - Se o ensino superior é diferente, em que é que acha que é diferente? 

 Inês - Eu não acho que seja muito diferente, mas acho que vai-nos incutir mais 

responsabilidade, porque já vamos estar um bocadinho mais à frente…. numa carreira 

profissional. Porque no 10º ano estamos ali todos à molhada, tudo a dar o mesmo. 

Aquela matéria chata e tal agora aqui cada um tem que…seguir o seu caminho. 

 I. - Faz ideia do que a espera aqui nos próximos quatro anos de curso? 

 Inês - Pelo aquilo que me disseram aqui hoje e pelo que já vi no cronograma, 

acho que vai ser bom, porque tem tanto de prática como de teoria, não vai ser só a 

chatice da teoria, e por isso acho que vai ser muito bom. Sei que também há estágios e 

que vai ser um bocadinho puxado, que as pessoas lá fora depois sabem que nós somos 

estagiários e não nos facilitam muito, temos que aprender logo tudo. Nesse estágio que 

fiz nos bombeiros conheci duas alunas daqui que até estavam também em estágio e 

disseram que ás vezes não era fácil. E elas disseram-me que foi para tirar análises, para 

tirar sangue, no estágio, e a enfermeira que a estava a ajudar não a ajudou muito, e 

aquilo não correu muito bem. 

 I. - Foi a sua primeira escolha este curso? 



 Inês - Foi… foi… também pensei em psicologia como já disse, mas também 

tinha inicialmente pensado em medicina, parece um bocado contraditório com o que eu 

já disse dos médicos, mas eu acho que… eu com as ideias que tenho tornando-me 

médica podia ajudar a mudar as coisas cá na terra. E então queria a medicina, mas como 

a média estava assim um bocadinho puxada já não tentei, mas não estou arrependida. 

 I. - E futuros profissionais possíveis? Onde gostava de trabalhar? 

 Inês - Eu gostava era de urgência, até porque eu vou-me tentar tornar recruta este 

ano nos bombeiros, ver se dá para conjugar, se não der tento para o ano. Que era para 

depois concorrer ao curso do INEM, para andar nas ambulâncias, na VMER ou 

assim…e porque não é sempre igual , é sempre diferente é mais emocionante acho eu, 

se calhar digo isto porque sou jovem depois arrependo-me. 

 I. - E em termos de emprego como acha que vai ser? 

 Inês - Acho que vai ser difícil… porque já há muitos enfermeiros, mas se eu me 

empenhar e for uma boa profissional, pode ser que consiga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


