
  

Entrevista 1.06 - Fátima 
 

(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. - Como é que tem decorrido a sua vida escolar até hoje? 

 F. - Perturbada por motivos pessoais, tive altos e baixos, porque o 12º ano estive 

a fazer melhorias das quatro principais disciplinas que são a biologia, química, 

psicologia e matemática, e foi o ano em que estudei e me esforcei mais na minha vida, 

aprendi a estudar como nunca tinha estudado, aprendi a marrar como se costuma dizer. 

Consegui saber tudo ao máximo detalhe. 

 I. - E quais as razões do seu sucesso? 

 F. - Uma grande motivação, porque eu já sabia o que queria, queria vir para 

enfermagem então foi uma grande motivação que me ajudou. 

 I. - Porquê o ensino superior? Sempre pensou nele? 

 F. - Sim sempre, porque é a via, é o caminho onde se pode ter uma melhor 

qualidade em relação aos outros ensinos. Onde vai haver uma melhor preparação para 

desempenhar uma profissão. Em relação aos outros ensinos como por exemplo ao 

profissional, no ensino superior há um x de anos que normalmente são 3 ou 4, e isso 

vais nos dar uma boa preparação para entrarmos no mercado de trabalho para não 

entrarmos assim como se fosse de para quedas, e um bocadinho mal preparados, pelo 

menos é a ideia que eu tenho. 

 I. - Qual é a sua ideia sobre o que é diferente no ensino superior? 

 F. - No secundário eu pelo menos acho que no secundário o ensino é mais 

personalizado, é mais dirigido, há um maior acompanhamento dos alunos. E o ensino 

superior é mais cada um por si, é mais um auto estudo. Porque são imensos alunos e os 

professores não podem ajudar toda a gente, se temos um professor para uma turma 

enorme é normal que... assim seja. Pelo menos é o que eu penso pela ideia que eu tenho 

e pelos amigos que me disseram que se passa assim. O objectivo dos professores é 

também exigir que nós sejamos mais autónomos e não estarmos sempre pendurados 

nele. 

 I. - Porquê enfermagem? 



 F. - Ah! Enfermagem… é assim... Eu, há uns anos atrás, eu pensei em medicina, 

mas penso que o curso de medicina é muito pesado. E não é só ser pesado, eu vejo 

assim a profissão do médico como menos activo do que o enfermeiro. Penso que o 

enfermeiro… ajuda mesmo o doente a superar a sua doença ou a amenizar sua dor, e em 

vários sentidos do que o próprio médico, porque vejo o médico como mais distante. 

Mais distante dos doentes, esta é uma opinião que eu tenho, que é mesmo minha, que os 

anos de estudo, e tudo o que exigem ao estudante que vai para medicina e o modo como 

exigem e o modo como se dá o ensino, faz com que, infecte muito a personalidade dos 

alunos e essa é a principal razão para eles ficarem menos humanos, mais frígidos, como 

se um doente ter qualquer coisa má fosse qualquer coisa banal, porque já estão 

acostumados. E nunca pode ser banal quando qualquer pessoa tem um problema de 

saúde. 

 I. - Como acha que foi construindo essa ideia?  

 F. - Pelo contacto que tive com médicos, pelo contacto com colegas meus que 

estão agora a tirar o curso de medicina, estão-se a tornar mais introvertidos. Não têm 

tempo para nada, não têm tempo para socializar-se, para nada…, quer dizer a vida não é 

só estudar, eu ficava maluca se tivesse que estar em casa dois meses para estudar 

anatomia… quer dizer… tem que haver outra componente a vida não pode ser só isso. 

Eu acho que os médicos sabem muito, até sabem mais do que os enfermeiros, quer dizer 

eu estou a dizer na generalidade. mas como são médicos…Mas não é só saber coisas… 

faz-me lembrar o dr. House, é arrogante. É pouco humano, é esta a ideia que eu tenho. 

 I. - Vê essas séries? 

 F. - Não muito. Vi algumas vezes porque se a minha vida vai ser só isso agora 

ocupo-me com outras coisas. 

 I. - Desde quando quis este curso? 

 F. - Já tinha pensado em fisioterapia, mas o curso é mesmo este já há muito 

tempo que eu quero. 

 I. - Outras experiências que teve de contactos com o contexto da saúde? 

 F. - Muito pouca, não estive internada, tive consultas, fui visitar uma vez uma 

pessoa internada. Sei que as visitas que eu fiz afectaram-me um bocado porque o doente 

estava em estado em vegetativo. E acho que os doentes vão precisar sempre de pessoas 

para a tratarem de eles e cada vez vai haver mais… há sempre doentes. 

 I. - Como acha que é o trabalho dos enfermeiros? 



 F. - É muito prático desde coisas complicadas que eu ainda não estudei, temos 

que tentar ter uma relação de confiança com o doente e temos que tentar perceber ao 

máximo as coisas que eles estão a sentir, tanto ao nível físico mas como ao nível da dor 

psicológica. Eu não gostava de estar internada, num hospital. 

 I. - Mas há outras profissões em que isto também se passa. Como podemos 

caracterizar os enfermeiros? 

 F. - Bom… (pausa) trabalham em hospitais e em clínicas e ajudam os médicos 

naquilo que podem e trabalham muitas vezes por turnos. Com o fisioterapeuta não 

acredito que seja assim, é uma profissão mais tranquila, com o enfermeiro é uma 

profissão mais turbulenta. E ah! O enfermeiro tem que estar preparado para todos os 

tipos de situações… de urgências. 

 I. - Com quem é que o enfermeiro trabalha mais directamente? 

 F. - Com o médico, e não sei mais… talvez com os auxiliares de enfermagem, e 

não tenho ideia assim de mais ninguém. Como se fosse uma hierarquia. Penso que no 

global toda a gente tem ideia sobre isto assim. É que o médico está no topo e o 

enfermeiro acata ordens de um médico e o auxiliar de enfermagem acata ordens do 

enfermeiro. Mas penso que o enfermeiro também tem que ter alguma autonomia. Não é 

como se fosse empregado do médico. Tem que ter autonomia, tem que ter alguma 

iniciativa e não pode estar só à espera das orientações do médico, também…tem que 

saber o que fazer. 

 E depois naquelas situações em que quando o médico não está, o enfermeiro… é 

como se fosse o médico que assume o seu papel do médico com todos os seus 

conhecimentos, tenta fazer o possível para ajudar aquela pessoa porque não há mais 

ninguém. 

 I. - As pessoas que lhe são importantes… o que lhe dizem sobre o ter 

entrado na enfermagem? 

 F. - A minha mãe ficou muito contente, a minha prima e a filha dela que são 

médicas também ficaram muito contentes. Vêem que é uma área que tem a ver comigo. 

Só não tem por uma questão… porque pode parecer que sou uma pessoa muito 

confiante, às vezes pareço muito bruta, mas sou muito sensível. 

 Sei que há coisas que me vão chocar. E foi uma das coisas que eu pus em 

questão quando pensei em vira para este curso, foi de que me modo é que as coisas que 

eu iria ver no trabalho me iriam afectar na vida pessoal. 

 I. - E isso não pode acontecer com todas as profissões? 



 F. - Não. Eu penso que não… eu penso que é mais na enfermagem ou na 

medicina, porque morrem pessoas e sofrem. 

 Na enfermagem acontecem coisas muito grave, porque… um bancário passa o 

dia a mexer com dinheiro, e na enfermagem é com a vida das pessoas. 

 Outra coisa também tem a ver com a minha escolha, nós podemos fazer tudo o 

que queremos, mas fazer um erro pode ser fatal. E eu sou uma pessoa que tem fazer 

tudo perfeito e sei que um erro meu pode afectar muito a vida daquela pessoa. 

 I. - Foi a sua primeira escolha, certo? Havia outras opções? 

 F. - Fisioterapia porque trabalham muito com as mãos, ajudam as pessoas a 

melhorar… lá está a minha prima também gostava muito, em alguns casos vê-se um 

desenvolvimento, uma progressão das pessoas, e isso é satisfatório para a pessoa que 

está a trabalhar, ver os progressos. 

 I. - Teve algumas experiências prévias com as questões da saúde? 

 F. - Não cheguei a ter nenhuma importante 

  I. - E a imagem social do enfermeiro? Qual é que acha que prevalece? 

 F. - É um bocadinho bruto o que eu vou dizer…mas muita gente pensa, mas não 

o dizem directamente… que os enfermeiros são pessoas que gostavam de ser médicos 

mas que não conseguiram, pronto. E que os enfermeiros são criados dos médicos. Mas 

eu penso que esta ideia está a desvanecer-se cada vez mais. Porque devido ao facto de 

os enfermeiros já poderem fazer doutoramento, e já têm, acesso a maiores 

especializações. 

 E também há coisas que os enfermeiros podem fazer, mas que os médicos não 

fazem. 

 Ou então é a imagem de pessoas que não conseguira ir para medicina e vieram 

para enfermagem, não é o que se passa comigo, mas a minha mãe dizia-me: “ah! Vai! 

Vai!” Não tentei sequer ir para medicina, disse que não queria ter tantos anos a estudar, 

e nem sequer é só por causa disso… era pelo que… no que me iria tornar, naquele 

ambiente competitivo, não queria isso. 

 I. - O que vai acontecer agora aqui durante os 4 anos que seguem? 

 F. - Não faço ideia nenhuma. 

 Sei que há muitas disciplinas de áreas diferentes, que o enfermeiro sabe de 

muitas áreas diferentes e complementa-as, e faz e é o que os saberes… não é só fazer 

coisas práticas, mas também não é tão específico sabe de bioquímica, sabe de anatomia, 



sabe de tudo um pouco, e penso que ao longo dos anos vai havendo uma progresso cada 

vez maior ao nível dos saberes. 

 I. - Que projectos profissionais? Onde gostava de trabalhar mais na 

enfermagem? 

 F. - Em cardiologia, ou em nutrição, mas o que eu gostava mesmo mais em 

pediatria. Penso que é muito mais aliciante um enfermeiro tentar saber porque é que um 

bebé tem determinado problema, visto que ele não fala, não diz nada, só se expressa 

pelo choro. Exige muito mais sobre o ser pequeno, o que todos os sinais significam. 

 I. - O que espera, em termos de conseguir trabalho daqui a 4 anos? 

 F. - Essa é uma questão importante, a do emprego, eu também tinha pensado em 

ir para psicologia, porque também gostava, mas nunca iria para psicologia porque há 

imensos psicólogos desempregados, também nunca viria para enfermagem se soubesse 

que havia imensos enfermeiros desempregados. Mas agora não tenho muita ideia do que 

será para arranjar trabalho como enfermeira daqui a 4 anos. 

 I. - Pensa mudar de curso neste momento? 

 F. - Não. 

 


