
  

 

Entrevista 1.08 - Helena 
 

(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? 

 H - Eu sempre gostei da área da saúde, pronto, e primeiro tinha aquela ideia da 

medicina porque depois sempre quis ser médico, por que é aquilo que se conhece 

melhor, é o ser médico, quando se é pequenino, não é tanto o ser enfermeiro, mas depois 

pronto… as médias começaram a falar mais alto, como são médias de 18 ou de 19, não 

é?..., quando entrei para o 10º , e comecei a olhar mais para a enfermagem e gostei a 

gostar mais de conhecer aquilo que se relacionava com a enfermagem e a saber mais 

coisas. Porque acho que é mais de contacto com as pessoas de estar com elas, não é 

tanto aquela coisa de mandar, porque lá está… o médico manda o enfermeiro fazer, pelo 

menos é essa a ideia que eu tenho. 

 I. - E o que é aquilo que acha neste momento que é a enfermagem? 

 H - Lá está, acho que é mesmo o contacto com os doentes… dar aquela ajuda, 

não é tanto o fazer os tratamentos, dar as picas, como se costuma dizer, mas é mais 

aquela palavra amiga, e saber se está tudo bem, uma festinha aqui, outra festinha ali… 

não sei.. ter mais contacto com o doente em si, não só… tanto basearmo-nos no trabalho, 

mas também na relação com as pessoas. 

 I. - Mas isso também é aplicável a outros grupos profissionais? o que foi 

decisivo na escolha pela enfermagem? 

 H - Não consigo responder… assim… a uma coisa tão concreta. Foi mais as 

médias. Foi um bocado de arrastão, primeiro era a medicina depois ver uma coisa com 

uma média mais baixa. E também o facto de ser uma coisa mais geral. Por exemplo um 

fisioterapeuta está mais naquela área da fisioterapia, sei lá… ser um psicólogo só na 

psicologia. Os enfermeiros acabam por ser assim um bocadinho de tudo, o facto de ser 

mais geral torna-se especial. 

 I. - Qual acha que é a ideia social sobre os enfermeiros? 



 Eu acho que não se lhe dá ainda a imagem e a importância que s lhes devia dar, 

acho que há ainda a imagem daqueles que fazem o trabalho sujo no hospital, e dizem: 

“Ah! Vais para enfermagem, vais mudar fraldas a velhotes” disseram-me isso, montes 

de vezes, e eu não concordo e tenho pena que pensem assim, acho que não é isso… 

 I. - Como é que sentiu quando lhe diziam isso? 

 H - Eu rio-me, tenho pena que pensem assim, por exemplo na televisão… 

também não dão a importância aos enfermeiros que deviam dar. Às vezes mostram nas 

séries coisas que são os médicos a fazer e que na prática a gente sabe que não são bem 

eles a fazer mesmo e que são os médicos. Por exemplo… aquela coisa mais humana não 

são os médicos que fazem, pelo menos é o que eu vejo nos hospitais, é o enfermeiro que 

vai lá mais fazer do que o médico... é ele que vai lá falar mesmo connosco e estar… 

porque… os médicos é 5 minutos, mas depois já ninguém os vê mais. 

 Por exemplo, aqui… tenho um colega meu que entrou a aqui e que diz que não 

quer isto, que não quer ser enfermeiro, que diz que a enfermagem é o lixo do hospital. 

Ele é mesmo do meu curso. Tem tudo e não quer aproveitar. E eu disse-lhe: “há pessoa 

que andam três anos a tentar entrar para esta escola, e tu estás assim a desperdiçar”.  

 I. - E ele queria que curso? 

 H - Ele queria fisioterapia, lá está… acaba por estar sempre um bocado… Tem 

aquela ideia que o enfermeiro está sempre nos centros de saúde a fazer aquele 

trabalhinho sempre monótono… 

 I. - Já teve experiências relacionadas com o mundo da saúde com 

enfermeiros? 

 H - Eu nunca fui operada nem internada, mas por exemplo familiares: eu 

lembro-me de a minha avó estar internada, e estava lá uma senhora ao lado, que não se 

conseguia mexer, nem nada. Chegou lá uma pessoa, uma auxiliar de acção médica, 

deixar lá o tabuleiro com a comida não ajudou, nem nada. Depois chegou lá um médico, 

também só esteve lá a ver uns papéis e também não ajudou nem nada. E ela não se 

conseguia mexer mesmo. E eu é que tive que a estar a ajudar a comer, nessa altura nem 

uma enfermeira sequer também havia. 

 I. - Com que profissionais trabalham os enfermeiros? 

 H - Os médicos, os fisioterapeutas também acabam por ter que trabalhar com o 

enfermeiro 

 I. - Faz ideia de algumas actividades que sejam específicas e únicas da 

prática do enfermeiro? 



 H - Tudo o que a nível de pensos acho que é o enfermeiro que faz… o 

administra medicamentos é que eu não tenho a certeza que os médicos façam também, 

mas acho que sim que os enfermeiros fazem muita coisa de administrar medicamentos. 

 I. - A ideia daqueles que nos rodeiam é importante para nós. O que acham 

os seus familiares de ter entrado? 

 H - Na minha família, toda a agente me apoiou, especialmente a minha avó que 

ficou muito contente, porque ela também queria ter sido enfermeira já no seu tempo, 

mas pronto… isso não teve peso nenhum na minha decisão…, e depois os meus pais 

apoiam-me a 100%, depois tenho uma tia que está na área da saúde, é técnica de 

oftalmologia e também me apoiou. Mas pronto toda a gente me apoia, ninguém está 

contra. Nem ninguém me pressionou para eu vir ou não vir. 

 I. - É capaz de associar uma imagem ou um objecto à enfermagem? 

 H - Há um site, de uma faculdade, não sei se é desta, que tem uma imagem de 

uma mão a dar a mão a outra pessoa, gosto particularmente dessa. Por causa daquela 

questão da ajuda acho que essa é uma boa imagem. 

 I. - Como foi o seu percurso na escola até agora? Que factores pessoais acha 

que contribuíram para o sucesso? 

 H - Tenho tido a preocupação de estudar e de ir às aulas de fazer tudo certinho, 

de ter tudo organizado, quando é para estudar é mesmo para estudar, quando não é para 

estudar, não é mesmo para estudar. Acho que é isso da dedicação. Nunca fui de faltar às 

aulas de não estar com atenção, quando é para ir para as aulas é para ir para estudar. 

Claro que sempre gostei de tirar aulas, e de trabalhar para isso. 

 I. - E sempre pensou em ir para o ensino superior? 

 H - Para aí a partir do 7º ano é que comecei a tomar um bocado de consciência 

que depois no 9º é que tinha que começar a pensar num área para escolher no 10º e para 

o 12º, e seguir estudos e tirar um curso. Se calhar porque sempre tive esta ideia de tirar 

um curso, porque o meu pai tem um curso, a minha mãe não, mas sempre foi…aquela 

ideia que é o correcto, quer dizer não é o correcto, porque há muita gente que não tira 

um curso e que se dá bem na vida, mas é aquela ideia que é sempre uma segurança. 

Assim, sempre fui criando a ideia que era importante seguir os estudos, e depois quando 

comecei a perceber e a gostar do que era a enfermagem… 

 I. - Que diferenças entre o secundário e o superior (se é que há)? 

 H - Sim, eu acho que sim nem que seja mais pela liberdade que nos dão. Por 

exemplo o que nos tavam a dizer lá em baixo, nós só vamos ás aulas se quisermos, nós 



só estamos aqui porque queremos ninguém nos obrigou a vir para aqui apara a 

enfermagem. Tou em enfermagem por que quero. Portanto eu não tenho que me sentir 

obrigada a vir às aulas. Se chego, por exemplo, a meio do curso e vejo que não é isto 

que quero, só tenho é que me ir embora. Se não é isto que eu quero, não vale a pena. 

 Tenho um bocado a ideia de que aqui já não vou ter aquela ajuda… não é ajuda... 

é aquele contacto com os professores, lá já toda a agente sabia o meu nome, se eu descia 

num teste já me vinham perguntar o que é que se tinha passado. Os professores sabiam 

como é que eu era. Aqui acho que já não têm que ter essa preocupação connosco, 

porque nós somos muitos mais. 

 I. - Porque e que tem essa ideia? 

 Porque falei com colegas meus que cá andam. Dizem que às vezes nem sabem o 

nosso nome... mas acho normal… nós somos tantos. 

 I. - Naquilo que calcula que são os múltiplos contextos na saúde onde os 

enfermeiros trabalham diga-me uma área onde gostasse de trabalhar e porquê? 

 H - É a parte da maternidade e a do bloco operatório. Pronto… maternidade… 

na parte dos bebés, nas crianças, é aquela coisa… acho que deve ser lindo estar naquele 

ambiente. Ah... bloco operatório deve ser aquela emoção de aquelas coisas: “ah! Pode 

morrer, pode não morrer e tal”. Acho que é uma coisa… que nem toda a gente tem 

oportunidade de entrar num bloco operatório, e de mexer nas coisas e de saber como é 

que as coisas funcionam. Mais pela novidade. 

 Já me disseram que a maternidade é uma desilusão, na medida e que quando 

estamos ao lado de uma criança pequenina e temos que a entubar ou dar vacinas e 

aquelas coisas a todas é difícil especialmente para quem gosta muito de crianças, foi 

uma colega minha que me disse, pronto eu não sei como é que vou reagir. 

 I. - Alguma coisa que a assuste em ser enfermeira? 

 H - Tenho que ver… lembrava-me do IPO, não gostava de trabalhar lá… tinha 

medo de não aguentar, a minha mãe dizia-me: “Não vais aguentar aquele sofrimento! 

Aquilo é muito forte para ti!” não sei tinha medo de não aguentar de ver aquelas pessoa 

naquele sofrimento. Pessoas que nós sabemos que por mais a gente as ajude elas vão 

acabar por morrer. Assusta-me um bocado. Como ainda não vivi essa situação, ainda 

não sei bem o que me incomoda. 

 I. - Pensa mudar de curso? 

 H - Enfim só se eu achar que não tenho mesmo vocação para isto... se achar que 

não é mesmo a minha área é que mudo, mas espero que não…  



 I. - Das experiências que lhe contaram antes, com que ideia é que ficou do 

curso? 

 H - Muito boa, uma colega que eu já conhecia, que não era da minha idade, e 

que já acabou até, que me disse que isto era muito bom, o curso que como profissão era 

muito gratificante… 

 I. - O que acha que vai mudar em si como pessoa? 

 H - Não sei se calhar vou tolerar mais certas situações. Vou ficar mais humana. 

Não sei… e aquela ideia de quando vemos alguém em sofrimento… dizer: “Epá a 

minha vida é tão boa…” não sei… acho que me vai acontecer isso. 


