
  

Entrevista 1.04 - Dora 
 

(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 sido o seu percurso escolar até agora? 

 D. - Tem corrido bastante bem. Tive bastante sorte nos professores que tive e 

adaptei-me bem à reforma. Como no 7º ano fui para uma escola secundária e foi uma 

razão para me adaptar bem, penso que foi uma boa influencia. E também porque tinha 

um objectivo que queria atingir e esforcei-me para isso. Todos os dias estudo um 

bocado uma horita ou duas e normalmente estudo todo os dias. Agora se calhar 

provavelmente tenho que estudar mais do antes porque acho que há mais matéria. Penso 

que isto é mais puxado do que antes. 

 I. - Agora é diferente porquê? 

 D. - Não tenho ouvido muita coisa, mas, pelo que tenho ouvido dizer parece que 

o trabalho aqui é mais porque há muita matéria e temos muitos trabalhos para apresentar. 

Outras pessoas que andaram na minha escola e entraram para enfermagem dizem o 

mesmo.  

 I. - Sempre quis vir para o ensino superior? 

 D. - Sim. Sempre. 

 I. - Porque é que acha que o ensino superior justifica essa importância de cá 

andar? 

 D. - Porque dá mais oportunidade de trabalho às pessoas. Às vezes não, porque 

há muitos licenciados que estão desempregados, mas é uma mais valia para quem 

procura ter um emprego ter uma licenciatura. 

 I. - Porquê enfermagem? 

 D. - Desde pequenina andava em hospitais. Tinha muitos problemas de ouvidos 

e sempre fui bem tratada e então decidi seguir o exemplo que quero, que espero vir a 

conseguir. Fui uma vez operada e estive internada. 

 I. - Com que ideia ficou dos enfermeiros? 



 D. - Fiquei com boa impressão deles, acho que têm um trabalho louvável, 

porque estão com as outras pessoas, muitas vezes pessoas que não têm mais ninguém. 

 I. - Como descreve o seu trabalho? 

 D. - Eles cuidam dos doentes muitas vezes são eles que lhes fazem companhia, 

quando não têm visitas… A higiene… quando não podem tomar banho, dar os 

medicamentos e essas coisas. 

 I. - Foi uma primeira escolha este curso? Não houve outras? Há outras 

profissões com desempenhos nesta área. 

 D. - Não ponderei outras, porque medicina já estava fora do alcance por causa 

das médias…mas mesmo que tivesse média, escolhia a enfermagem. Acho que entre o 

enfermeiro e o doente há um maior contacto do que o médico, porque o médico esta um 

bocado mais afastado. Porque o enfermeiro está mais… passa mais tempo com o doente 

do que o médico, porque o médico só vai lá ver. 

 Ainda há pouco tempo a minha avó esteve no hospital e foi rara a vez que 

encontrei lá o médico, mas os enfermeiros estavam lá sempre e foi bem tratada por eles. 

Ela não gosta muito de hospitais. Mas gostava muito dos enfermeiros. 

 I. - Tem tido outro tipo de experiências, na sua vida que a tenha 

aproximado deste meio da saúde? 

 D. - Não. 

 I. - O que acha que a sua família e os seus significativos acham desta 

escolha? 

 D. - Eles apoiam-me apesar de acharem que eu deveria ter ido para medicina, 

mas apoiam-me. E sempre me apoiaram, mesmo que pensem que o outro curso era 

melhor, e dava mais sucesso. 

 I. - E o que sente relativamente a isso? 

  D. - Eles gostavam que eu fosse para medicina por que acham, que o médico 

dentro do hospital tem sempre um maior poder do que um enfermeiro, mas apoiam-me 

sempre naquilo que eu escolher. E na minha decisão. Eu também acho que o médico 

tem mais poder porque o médico acaba por dar as ordens entre aspas daquilo que os 

outros devem fazer. Para cuidar do doente, mas isso não me preocupa, não é um 

problema para mim, eu ache… 

 I. - Os enfermeiros... o que os distingue de outros profissionais da saúde? 



 D. - Os cuidados de higiene, os medicamentos, a mudança dos pensos e todas 

essas coisas e a companhia que eles fazem aos doentes quando eles não tem ninguém 

que os vá ver. 

 I. - O que espera do curso? 

 D. - Não estou assim muito dentro do espírito, mas acho que vai ser, muito bem 

organizado porque a escola onde estive era muito desorganizada e pior do isso deve ser 

impossível, mas acho que vou aprender, e acho até que a escola me vai surpreender. Na 

própria matéria em si e na maneira de ensinar. E durante os estágios o que vou apanhar 

e acho que vou aprender nos estágios. Nos estágios penso que me vai surpreender, 

porque vai ser tudo muito novo e diferente do que estou habituada na escola. 

 I. - Já sabe que vai haver estágios, é? 

 D. - Os colegas que conheço há mais tempo, não me contaram grande coisa 

sobre o que faziam lá, mas o que me disseram... como era... que já cá andam... é que me 

disseram que posso por exemplo ir para aqui ou para ali, ou para um lar e depois estar lá 

com as pessoas e que se aprende então aí a trabalhar e muitas coisas. Uma colega disse-

me que foi para um lar e que lhe morreram duas pessoas idosas e ela ficou bastante mal.  

 I. - E acha que pode passar por essa situação? 

  D. - Sim provavelmente fico igual a ela. Ela ficou com medo ao início e não 

queria ir porque tinha medo que voltasse a acontecer. E não se apegava muito às pessoas. 

E eu também penso que depois acabo por me apegar bastante às pessoas e pode ser 

difícil, assim sem estar à espera. 

 I. - E a imagem social dos enfermeiros? Como acha que ela é? 

 D. - Eu acho que na sociedade, apesar de serem enfermeiros, e de terem uma 

licenciatura pensa-se que ficam muito mais abaixo do que as outras pessoas com 

licenciatura e o mesmo grau de ensino. Por que outra pessoa qualquer com uma 

licenciatura em direito ou um professor ou qualquer outra coisa, já é um doutor, e um 

enfermeiro é sempre um enfermeiro, nunca vai ser um doutor.  

 I. - E o que acha que pode contribuir para isso? 

 D. - Não sei… penso porque se calhar por estarem entre aspas abaixo do médico.  

 I. - Porquê? 

 D. - Penso que o médico em relação ao enfermeiro tem uma relação de 

superioridade. Como disse há bocado o médico é que acaba por dar as ordens do que é 

que se deve fazer ou não, dos cuidados a ter. E assim determina o que os outros 

fazem… 



  I. - Gostava de fazer, trabalhar nalguma área especial da saúde? 

 D. - Gostava de ir para o INEM ou para a parte dos bébés prematuros. Para o 

INEM porque deve ser uma situação diferente todos os dias, a pressão a que eles estão 

sujeitos. E os prematuros porque mais do que todas as outras pessoas precisam da nossa 

ajuda de alguém. 

 I. - E em termos de emprego no final do curso? 

 D. - Não vou ter emprego garantido, mas sei que vou ter mais facilidade do que 

se fosse professor.  

 I. - Pensa mudar de curso? 

  D. - Não.  

 


