
 
Tema B.2.1 - Trajectórias - relações (intra profissionais) 

 
Origem Unidade de sentido 
 CATEGORIA B.2.1.1: Intragrupo profissional com colegas  
3.04 A relação com os colegas acho que é…é das coisas mais importantes, pelo menos, naquele 

estágio foi das coisas mais importantes que nós tivemos desenvolvido, foi trabalhar em 
conjunto e ajudarmo-nos uns aos outros. E nós conhecíamo-nos quase todos, só um ou dois é 
que não éramos conhecidos mas isso também não foi problema para nós,  

3.04 tanto que o professor nos (hesitação) …como é que se diz? (...) Pela nossa postura enquanto 
equipa e enquanto grupo de estágio e acho que foi importante a ligação que nós formámos 
entre nós. (...)Foi importante…para sentir-me mais segura daquilo que estava a fazer por ver 
que a outra pessoa achava que eu estava a fazer bem e foi importante para promover a outros 
que dão um cuidado melhor do que se eu estivesse a fazer aquilo sozinha. 

3.04 Primeiro é…”ter cuidado com o professor tal, que ele é muito não sei quê”… Falam da 
exigência dos professores, “não queiras ficar com o não sei quantos em estágio porque não sei 
quê”… 

3.04 (risos) E depois é: só vais fazer isto, não te vão deixar fazer aquilo e é essas coisas. Acabam 
por passar mais ao lado do que o do professor é um bocado o que importa mais. 

3.05 nesta questão de ter mais colegas e gera-se muita diferença, ou seja no Centro de Saúde tenho 
estado com dois colegas que são muito parecidos comigo na forma de estar e de cuidar e 
mesmo em termos das pessoas com as quais contactamos tanto profissionais como utentes, as 
coisas são fáceis, são fáceis, ainda não encontrei nenhuma dificuldade 

3.05 Até pode ser uma mais-valia porque ao fim ao cabo acaba por criar uma dinâmica própria 
daquele grupo que se vai ajudando a ele mesmo, pelo menos é o que eu tenho visto e outras 
que estagiaram, mesmo agora em cirurgia, ao mesmo tempo que eu, que eram das outras 
escolas que iam grupos de 2 ou 3 e até faziam turnos diferentes e notava-se que se sentiam 
sempre muito perdidas, não tinham apoio dos colegas e isso para mim faz-me sentido, mas 
também mais uma vez houve uma ou outra colega com a qual não me dava muito bem também 
existia em grupos muito grandes, embora necessariamente seja mútua já. 

3.15 E eu não estou a ver um estágio sem um grupo, é assim... também nunca tive essa experiência 
mas sei que um grupo é imprescindível. 

3.07 O facto de estar mais próxima de um determinado grupo de pessoas que me fez crescer.(...) 
Colegas. Depois o ensino clínico deste ano, acho que foi muito produtivo e ainda continua a 
ser e aprendi bastante e parece que agora já me sinto mais enfermeira que no ano passado 

3.10 pensa) Dos meus colegas que estão em enfermagem, acho que a imagem que eles têm de mim 
é aquela que eles têm deles, não é? Não sinto que eles achem que eu não tenho jeito ou… 

3.12 Eu acho que foi mais vantajoso estando com os colegas, porque por um lado eles partilham as 
coisas que aprendem e nós com eles, trocamos impressões 

3.13 estou traumatizada este ano (risos) (... )  porque ehh… hum… se calhar pela, pela experiência 
que eu já tenho, pela idade que eu tenho, pela maneira de ver as coisas, hum… não aceito 
certas atitudes, não compreendo certas atitudes, é assim ate compreendo, que eles andam aqui 
a lutar pela nota e fazem tudo, mas mesmo tudo… 

3.13  por exemplo nos éramos 10 e havia sempre um elemento que ia sempre mais cedo para o 
serviço, não esperava pelos outros, hum… nos íamos todos almoçar esse elemento ficava, 
hum… coisas que a professora pedia na altura, pela primeira vez, isto também em a ver com as 
diferenças de escolas, a professora que nos estava a orientar já tinha orientado a, eles tinham 
uma maneira diferente que nos tínhamos lá, faziam coisas diferentes que nos fazíamos no 
primeiro ano, hum… a professora um dia pediu uma coisa e esse elemento à noite já o tinha 
feito, foi a caracterização do serviço, mas tudo ali ao pormenor, é assim, por acaso passou aos 
colegas porque a professora disse para passar, porque a pessoa em questão e muito 
individualista, muito… 

3.13 elementos que no inicio até criticavam as atitudes de algumas pessoas do grupo e depois para o 
fim quando começaram a ver que se calhar se se comportassem da mesma maneira que os 
outros iriam ser beneficiados na nota mudaram completamente no comportamento. 

3.11 Que eu sei... pronto, que sabemos lidar que é importante, trabalho em equipa e saber resolver 
cada situação que aconteceu (hesitação). Eu acho que nós no estágio a primeira coisa é saber 
lidar um com o outro...(...) Acho que é mais importante para nós, é saber lidar, saber perceber 
mas que perceba a eles não percebo, é sempre dizer "sim sim" ou deixar para ele fazer quando 
chegar uma coisa que não quer tocar vais tu… mas penso que, no fundo é saber lidar um com 



o outro, ser amiga e trabalhar em conjunto. 
3.11 Aconteceu. Na primeira não aconteceu bem não sei porquê. De me inibir muito e também... 

fiquei muito admirada quando aconteceu no último dia da avaliação as minhas colegas 
disseram que eu não ajudava e, onde fui chamada que eu não podia fazer muito porque eu 
fazia coisas a mais, fiquei muito...mas dou-me bem com os meus colegas, sempre. 

3.14 É assim, eu…eu senti-me muito bem, senti-me um elemento de uma equipa. Nós falávamos 
todos uns com os outros, ajudávamo-nos, os colegas que estavam com doentes mais 
dependentes nós quando despachávamos “independentes” dávamos uma mãozinha e inter-
ajudávamo-nos. 

3.14 acho que…a enfermeira também nos deu muito apoio, tinha um colega que era muito calmo, 
muito sereno e de alguma forma eu fui buscar aquela serenidade, fui aprendendo com ele com 
aquele comportamento, a enfermeira era mais despachada… 

3.17 Nisso o meu grupo tinha um grande espírito de equipa e uma grande relação entre todos os 
elementos. O que eu penso que eles esperam de mim é basicamente o que eu espero deles, que 
ao desenvolverem o seu trabalho haja um espírito de equipa, uma interajuda, ou seja toda a 
gente tem as suas responsabilidades perto do utente a quem foi atribuído, ou 
independentemente das responsabilidades, para o serviço e para o grupo, pronto.  

3.17 Sempre nisto, se me permite não invadirmos a outra parte mas ao fim ao cabo se precisarmos 
de ajuda temos alguém a quem recorrer e nisso aí, é o que eles esperavam e penso que todos os 
elementos do grupo satisfizeram essas necessidades. 

3.18 É mesmo trabalho de equipa (...)É. Eu agora não tive razão de queixa com nenhum, porque 
nós temos sempre a mesma preocupação era fazer aquilo que era destinado a cada um e depois 
antes de fazer uma pausa ou seja o que for, era ver se todos tinham feito tudo o que era 
proposto fazer. E se havia alguém mais atrasado e o outro ajudar a fazer, ou seja, nunca 
ninguém era deixado para trás, às vezes tinha dificuldade…  

3.18 E muitas vezes trocávamos experiências entre nós próprios, uma fazia uma técnica primeiro 
que o outro e dizia como é que era… 

3.18 porque nos conhecíamos também, alguns, e depois porque nos sentíamos todos no mesmo 
nível, sentíamo-nos todos na mesma posição de alunos, queríamos todos demonstrar que 
sabíamos, queríamos mostrar conhecimentos e essa falta de experiência e um bom ambiente 
ajuda a todos, não prejudicava ninguém. Acho que é mais por aí. E porque a professora não 
explicava e então tínhamos que ir por aí. 

3.20 Ah, foi óptimo, comigo foi óptimo, talvez pode haver pessoas... que pessoas que não gostem 
muito de trabalhar em equipa, eu por acaso não, gosto muito de trabalhar em equipa, mas 
também depende da equipa. E sempre que trabalhei em equipa, estive sempre numa equipa 
fantástica, dávamo-nos sempre e ajudávamo-nos uns aos outros e etc. 

3.21 A principal vantagem de estagiar com vários colegas é o facto de, quando estou com 
dificuldades, quando um penso que não correu bem ou aquela enfermeira não me respondeu da 
melhor maneira… há ali, pronto, de que como elas estão na mesma situação que eu, elas 
compreendem aquilo que eu sinto, porque elas também passam pelo mesmo processo que eu 
(...) porque não fui muito dada para a relação entre professor e aluno… nunca gostei muito de 
atenção…por acaso não. Vantagens, não é?… Desabafar com elas, pedir a opinião… se elas 
estivessem no meu lugar, o que é que fariam na situação em questão… desvantagens… de 
trabalhar com várias colegas… 

3.21 não é uma desvantagem, é um aspecto menos positivo… é que se for um grupo grande, cada 
pessoa tem a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir, a sua maneira de fazer as coisas, as 
suas rotinas - e eu também tenho as minhas – e, em certa parte, há lá ali umas complicações 
porque não se adequa muito bem a minha maneira de pensar e de ver as coisas com a da 
colega… quando era a reflexão ao fim do dia, as colegas falavam uma coisa, eu pensava 
outra… mas cada pessoa tem a sua maneira de ver… 

3.21 Foi difícil… os primeiros dias… a adaptação a um serviço novo… portanto, estive na Cirurgia 
é um serviço novo, não tinha nenhuma percepção de como funcionava,  tinha uma ideia geral 
mas especificamente nunca tinha estado num serviço de Cirurgia e tentar perceber qual é afinal 
o bom enfermeiro, de maneira a dar resposta à situação e não atrasar o processo… não ficar 
para trás entre aspas… [Como é que ultrapassou as dificuldades?] Falava com a professora, 
falava com as colegas… principalmente com as colegas que também estavam – entre aspas – 
no mesmo quarto que eu… 

3.25 Eu acho que é bom. Eu acho que é bastante bom. Não vejo nenhuma desvantagem em estagiar 
com colegas. Primeiro porque nos podemos apoiar uns aos outros em termos de distribuição de 
tarefas e organização de trabalho, depois há um factor muito importante trabalho de grupo 



nesse aspecto e normalmente para nos questionarmos entre nós determinadas situações “Olha 
passou-se isto, o que é que achas?”, “Eu tenho esta opinião, o que achas disto? O que é que 
achas que é melhor?”, um bocado conferenciarmos ali primeiro e depois então confirmar com 
o enfermeiro mas também é bom essa experiência, acho que é muito boa. 

3.24 Isso já é mais complexo (risos) às vezes uns colegas infelizmente há aquela questão de notas, 
de eu quero ser melhor que tu não sei quê, e eu também tive essa experiência este ano no 
hospital, porque eu fui para o hospital com uma colega, que já tinha dado... por exemplo eles o 
ano passado já davam medicação, já faziam outras coisas que a gente não tinha, e eu tive uma 
pessoa nos primeiros dois dias que até foi quinta e sexta que não dormia, porque eu cheguei ao 
serviço, isto é verdade, eu cheguei ao serviço e ela lá já tinha estado no ano anterior e já sabia 
onde é que estavam as coisas, já fazia isto e aquilo, até que o que é que eu estou aqui a fazer? 
Eu senti-me mal acredite, um fim-de-semana senti-me muito mal. E depois ela, é como eu digo 
há personalidades e personalidades, ela tinha prazer entre aspas em demonstrar que já sabia 
onde estava isto e aquilo, e as enfermeiras, e senti-me inferior… , não sei como é que isto 
aconteceu fiquei mesmo assim, porque eu realmente muitas vezes não me deixo ir assim tão a 
baixo como foi o inicio deste estágio, e… e aquilo afectou-me bastante. Mas pronto depois no 
inicio da semana consegui ir desenvolvendo e chegou ao fim e já era ao contrário. Ao 
contrário que é assim ela já me vinha perguntar a mim para ajudar não sei quê e a relação com 
os enfermeiros era fantástica e no fim eles referiram isso, mas não sei ao princípio há essa 
competitividade entre aspas, porque quando a gente consegue, estamos lá todos para ajudar 
uns aos outros quer dizer é fundamental. 

3.29 Eu acho que depende dos colegas mas nós temos sempre a ideia que a pessoa que está ao 
nosso lado sabe mais ou vai conseguir fazer mais qualquer coisa do que nós ou a ideia, pronto 
de que quando vamos para estágio nunca dominamos tudo aquilo que aprendemos e se não 
fizémos no 1º ano, e agora com esta convergência de pólos ainda o sentimos mais, agora 
parece que já devíamos saber ou já devíamos fazer e não sabemos nem como começar ou 
comportar. Eu acho que os nossos colegas, pronto, esperam segurança, esperam algum apoio 
eu pelo menos é isso que espero também deles. 

505 Um terceiro elemento, que vem em segundo lugar… os colegas… muitas vezes facilitam, 
muitas vezes dificultam, há que saber trabalhar isso. 

507 Colegas. Cá em Lisboa, colegas, não muitos, que eu também não sou assim de muitos amigos 
e fracos, prefiro ter bons e pouquinhos… colegas, sim. Pouquinhos, mas que se tornaram as 
pessoas mais importantes desde que eu estou cá, neste caso, são três pessoas que, nos 
momentos em que eu estava pior ou que sentia que não conseguia ou nas minhas principais 
dificuldades, eram eles que estavam ao meu lado. 

510 Primeiro, uma partilha de experiências porque acho que nós também aprendemos muito com a 
partilha de experiências…” olha, hoje fiz isto, isto e aquilo” ou “vi uma situação x”, “olha, eu 
nunca vi isso, desculpa lá, como é que fizeste?” ou “o que é que acontece?”.  

510 Depois também numa partilha de sentimentos, de “não estou a gostar nada do estágio”, “não 
estou nada a gostar do enfermeiro” ou “estou a gostar muito”… 

510 tanto na escola – em aulas teóricas, no bar, fora da escola mesmo, nas horas que não estamos 
na escola – e também em ensinos clínicas. 

516 Creio que os meus colegas, pronto, também foram importantes, na partilha das experiências, 
por acaso foi uma metodologia que eu achei sempre que é benéfica, é aqueles momentos… em 
certos ensinos clínicos, que houve momentos de partilha de experiências, sempre foram 
momentos de… construtivos e os docentes que nos proporcionaram isso… creio que foi 
sempre uma mais valia porque naquela partilha de experiências aprendemos e vemos como são 
os outros contextos, para termos uma visão mais alargada, para não nos cingirmos só às 
vivências que estamos a ter no próprio local de ensino. Mas esses momentos permitiram-nos 
ter uma visão mais alargada e também absorver experiências de outros contextos em que, 
obviamente, não podemos passar por tudo, mas temos sempre uma visão do que é que isso 
pode ser. 

519 Troca de experiências entre nós, de forma informal mesmo… (...) Fora do estágio, dentro do 
estágio, pronto, com as pessoas que lá estamos e fora do estágio também. 

519 Em termos de suporte… em termos de suporte era, sobretudo, lidar com certo tipo de situações 
para as quais não estávamos preparados. Lembro-me que para a recusa de cuidados… a 
primeira vez que uma senhora se recusou a que eu lhe prestasse cuidados fiquei assim um 
bocadinho perdido e depois em conversa entre nós e não sei quê, aprendemos a… como lidar 
com a situação na altura porque na altura a gente fica “E agora, o que é que eu faço?” 

522 São importantes porque há trocas de experiências, há desabafos, também…de um lado e do 



outro…há trocas de opiniões 
522 Eu por ac… é assim… tive essas duas experiências, mas ambas as experiências por acaso, 

ambas foram boas… se tivermos colegas eu acho que é positivo, porque é uma experiência 
positiva … [imperceptível] … porque se calhar as próprias pessoas também, os meus outros 
colegas também …pronto correu bem... calharem aquelas pessoas, que também eram pessoas 
abertas e sem problemas de partilhar e… aquelas… como às vezes ouvimos falar da 
competitividade, que não tem de ser mau, mas não era a que havia, competitividade 
daquela…competitividade daquela de esconder coisas, quando tive em grupo houve sempre 
trabalho de equipa e sempre ajudámos uns aos outros, quando tive… eu, sozinho, sozinho, 
sozinho nunca tive…tive foi num grupo maior e num grupo só com mais outra colega …. 

524 Os nossos colegas, , mas porque nos permitem também libertar um pouco do stress 
524 apesar de sermos… estarmos lá, no mesmo sítio, os turnos nunca coincidiam, por isso… 

depois estávamos bastante sozinhos. 
527  acho que os colegas com quem estamos em estágio também acabam por ser um ponto de 

referência, no sentido em que nós conseguimos estar em estágio… ou as relações que 
conseguimos estabelecer com as pessoas que estão em estágio forem boas, nós temos ali um 
suporte, aí podemo-nos ajudar mutuamente a nível do desenvolvimento… 

527 Pode porque as pessoas estão, como chamamos, no mesmo “barco”, e a perspectiva é 
diferente… nós… porque, por exemplo, nós podemos ter o enfermeiro e o professor orientador 
que é uma ajuda, no entanto, não está do nosso lado e há certas coisas que nós não recorremos 
ao enfermeiro ou ao professor. 

527 A nível de ajudas, a nível de dificuldades que nós estamos a sentir… 
524 Claro que num curso temos sempre experiências importantes com os colegas, isso é base, se 

não tivermos acho que isso é um pouco mau. 
524 porque é assim, nós quando entramos para a faculdade parece que toda a gente é nossa amiga, 

temos um grande grupo de amigos, dezenas de amigos… e foi engraçado ver isso, porque ao 
longo dos quatro anos, parece que o grupo se vai afunilando… e nós ficamos daquelas 20, 30 
pessoas, que considerávamos aquele o nosso grupo, ficamos com 4 ou 5 pessoas. Por um lado, 
também somos um pouco condicionados, somos colocados em ensinos clínicos diferentes, em 
turmas diferentes, mas há sempre aqueles… 

529 e os colegas de ensino clínico, também foram muito importantes. (...) Porque em meio escolar 
podemos escolher com quem estamos ou com quem não estamos, tal como fazemos 
socialmente, e em ensino clínico nós temos de estar com aquelas pessoas e ter sensibilidade 
para lidar com o que elas nos influenciam ou com o que nos fazem… e sabemos que não 
podemos fazer um corte ou se fizermos um corte temos de sofrer as consequências disso, ou 
seja, temos mesmo de viver com elas. E nós recebemos o apoio… normalmente, são pessoas 
que são exactamente iguais a nós, que estão na mesma situação, esperamos delas o apoio e 
uma abertura diferente… e às vezes não acontece… 

506 Sim, tem um papel importante, de partilha de experiências, por vezes algumas pessoas, não é? 
Partilha de experiências, partilha de conhecimentos, mas no ensino clínico não, é cada um por 
si. 

513 os nossos padrinhos. (...)  Porque foram o suporte…o apoio que nos deram…após a praxe. E 
ainda hoje…é assim, não tenho muito contacto com minha madrinha de praxe, mas considero 
outra colega, que também é militar, a minha madrinha. 

513 É assim: qualquer coisa que eu precise, alguma dúvida que tenha, ligo-lhe…a nível de 
trabalhos, para me dar a opinião “olha faço assim? Ou faço assim?”. (...) Sim, porque no 2º 
Ano estive mesmo para desistir, acho que na altura até lhe falei, acho que nas reuniões que 
tivemos até comentei isso…estive mesmo para desistir e ela foi um ponto de apoio e disse 
“Sofreste tanto para entrar e agora que estás cá não vais desistir. Pelo menos acaba o 2ºAno e 
depois logo pensas se vais ou não.”. E sempre que estamos juntas ou que eu tenho algum 
exame para fazer e…”olha, correu-me tão mal…e não sei quê”…e depois quando lhe digo 
“afinal tive boa nota, estás a ver?” “já te ando a ouvir desde o 1ºAno e já estás a acabar…”. 
Isso é que me tem ajudado imenso…acho que falamos a mesma língua! 

518 É assim: a única vantagem de ir com colegas é o facto de nos primeiros dias sentirmos uma 
companhia, um apoio. Eu acho que é importante nos primeiros anos do curso e foi o que 
aconteceu. Depois, acho que, como já a exigência é tão grande e temos tanta coisa para 
fazer…acho que mesmo os próprios colegas já não…ou seja, o apoio nós damos mas damos de 
outra forma. Porque a exigência é tão grande que nós nem temos tempo de pensar “como é que 
ele está?” ou só no final que conversamos… 

518 É assim: em primeiro lugar, os colegas…porque acho que eles - colegas e amigos, não é? – 



que são eles os principais [imperceptível ], porque quando há dificuldades são eles que nos 
ouvem, porque também estão a passar pela mesma coisa. Há aquela tal troca de experiências 
para nos ajudar a continuar. 

503 Alguns colegas. Partilhamos muitas coisas, principalmente com as pessoas que estamos em 
estágio. Em termos... Porque há situações que vivemos juntos. Tenho uma colega minha que 
praticamente desde o 2 ano temos feito os estágios todas juntos e as experiências são muito 
parecidas. 

 CATEGORIA B.2.1.2: Intragrupo profissional com docentes 
3.03 Sim, mas ele [professor] não podia estar com toda a gente ao mesmo  tempo, ele estava lá 

connosco mas auxiliava quando, auxiliava uns e outros e depois também nos dividíamos, 
quem estava com um pessoa mais independente e  outra que estava com uma pessoa mais 
dependente, ajudávamos-nos uns aos outros e fazíamos as coisas 

3.03 Acho que esperava que realmente evoluísse, porque nós estávamos lá ele acompanhava-nos, 
tanto os professores como os enfermeiros estavam logo disponíveis para que se tivéssemos 
alguma dúvida alguma pergunta para perguntar e meteu-nos logo à vontade e acho que foi 
mais, aquilo que o professor tentou transmitir foi independentemente da avaliação vocês estão 
aqui para aprender e acho que foi importante, nós sabemos que estávamos a ser avaliados 
constantemente mas tentávamos abstrairmo-nos disso mas para aprender. 

3.04 É um bocado…esperam que nós consigamos ultrapassar os nossos medos iniciais e 
consigamos atingir os nossos próprios objectivos e não os objectivos que estão no papel…(...) 
Pois, eu acho que os professores esperam que nós cumpramos os objectivos… 

3.05 É assim em hospital tive sempre com professor e no Centro de Saúde nunca tive professores. 
Como foi em ambos os sítios não vi nem vantagens, nem desvantagens, aliás em Centro de 
Saúde o facto de não estar lá. Em hospital, fez-me sentido mas também nunca tive outra 
experiência que possa comparar pelo menos até agora.(...) Porque não foi propriamente 
mudar... há pessoas que cismavam... eu não me incomodo com a posição do professor ou com 
o facto de ele me abordar, andar em cima de mim a ver as actividades… 

3.05 Essencialmente que nós saibamos aplicar aquilo que já nos foi ensinado, ou seja, não tanto em 
termos de conhecimentos teóricos pelo menos é o que eu tenho visto é que não se sabendo 
logo o... (imperceptível)...desde que depois se saiba procurar o que acho que os professores 
querem é que a gente saiba conhecer atitude e conhecimento 

3.15 Penso que sim, mas depende de professor para professor. Eu no ano passado tive um professor 
aqui no hospital...que acho que não foi benéfico, pelo menos comigo, porque simplesmente 
estavam ali para que se nós errássemos cascar, que é mesmo o termo e este ano tenho também 
outra professora comigo que está lá simplesmente para nos ajudar, ensinar-nos, proporcionar 
confiança, tem connosco uma relação de cumplicidade que faz com que nós tenhamos mais 
confiança, mais segurança naquilo que estamos a fazer. (...) No ano passado era uma pessoa da 
escola, este ano é de fora para fazer o papel de pessoa da escola. 

3.06 Esperavam o que os objectivos diziam, os objectivos de estágio. Principalmente era que 
conseguisse estabelecer uma boa relação de empatia com o doente. E depois, a partir daí 
desenvolver a comunicação, desenvolver também a observação das diversas situações. 
Também desenvolvemos aprendizagens teóricas 
Sim no estágio, porque a professora a professora dizia «pesquisem sobre isto, vão saber mais 
sobre isto para entenderem melhor aquele doente». 

3.08 No hospital sim. Esperava que eu atingisse os objectivos de estágio, e que me sentisse 
interessada, ela espicaçava-nos bastante nisso, dizia que nós tínhamos que ser curiosos em ir 
buscar as coisas e perguntar o porquê acho que era isso que ela esperava e acho que foi isso 
que no final na avaliação ela disse que esperava que alguns tivessem sido mais curiosos, 
embora ainda não se saiba fazer as coisas perguntar e querer ver.  

3.10 Eu tive sorte, a minha professora era uma porreirinha e não era daquelas professoras que 
andavam sempre em cima de nós a fazer perguntas…E acho que esperavam que nós 
tivéssemos iniciativa neste primeiro estágio, não é. Que tivéssemos iniciativa, que 
treinássemos muito a relação, que começássemos a desenvolver algumas técnicas, mas 
principalmente que observássemos como funciona o serviço, o que é feito, o que faz o 
enfermeiro. Acho que não eram esperadas muita coisa técnica, era mais na área da relação e 
comunicação…  

3.13 sentimo-nos mais seguros. Sentimo-os mais seguros, e qualquer coisa sabemos que temos ali o 
professor para nos dar ajuda, para nos apoiar, é diferente de cairmos no serviço e estarmos 
ali… pronto, ao deus dará como se costuma dizer, e em relação ao centro de saúde isso nota-se 
porque no centro de saúde nos estamos lá sozinhos o professor vai la uma vez por semana , 



quando acha que é necessário, enquanto que no hospitalar eu acho que é importante 
3.11 Os professores esperam... daquilo... os conhecimentos que vou adquirindo ao longo das aulas, 

eles esperam que eu consigo mesmo pôr em prática. Todos os professores esperam não é? E 
não chegar ao fim e não saber fazer nada eles ficam mesmo tristes, então eu estou a preparar 
essa pessoa chegou aqui, e com as outras enfermeiras a observarem, é muito feio. 

3.11 o professor estar sempre a fazer perguntas, está sempre a explicar as coisas, quando acontecia 
logo explicava ou não explicava, perguntava e eu fazia exercicios, tinha que saber as coisas, 
respondia logo, tinha que saber 

3.14 A professora também nos acompanhou muito, havia professores que os colegas disseram que 
não apareciam muito no estágio, a nossa professora participava muito, ajudou-nos 
muito…hummm tirava-nos imensas dúvidas que nós tínhamos imensas dúvidas e…e 
misturava-se, acabava-se por misturar connosco, chegava a uma certa altura que…claro que 
respeitávamos como professora obviamente mas já tinhamos uma relação diferente, já 
tínhamos…tínhamos já uma professora integrada na nossa equipa de alunos. 

3.16 Esperavam que fossemos mais... que fossemos autónomos. (...) Esperava que nós 
conseguíssemos fazer os diagnósticos e que fossemos autónomos nesse sentido, e 
procurássemos tomar medidas para ajudar os doentes, para…não me vem agora a palavra… 

3.17 Em primeiro lugar concordo que deve haver e a razão é muito simples porque o professor está 
lá para orientar o aluno nem que seja não orientar os objectivos de estágio, ou seja o aluno 
pode ter por exemplo uma avaliação positiva mas passar completamente ao lado dos 
objectivos de estágio por incapacidade do enfermeiro orientador, ou porque não podia ou não 
sabia, ou por ele próprio gostar da sua prestação, mas realmente os objectivos  passarem 
completamente despercebidos para o aluno 

3.17 Foi semi-presencial.(...) Esperava que as nossas intervenções fossem fundamentadas, pronto, 
basicamente penso que qualquer professor é preferível não fazer do que estar fazer sem saber o 
que está a fazer, pronto basicamente.  

3.17 Nesse aspecto o professor espera exactamente o mesmo e daí todo o percurso que fazem os 
alunos desde o princípio até ao fim para justificar a avaliação final. Mas apenas certos aspectos 
que não são equiparados ou que nos equiparamos aos enfermeiros, apenas certos aspectos do 
próprio serviço ou da consulta ...(incompreensível)... do número de doentes que normalmente 
têm a seu cargo, muitas vezes isso aí ficava de parte não nos dizia respeito no sentido em que 
muitas vezes a única coisa que chamava a atenção era muito específico para o nosso utente.  

3.18  (pensa) Primeiro, que aprenda qualquer coisa.(...)Sim. E (pensa) isso é um bocado relativo 
porque depende dos enfermeiros, não é? O que é que eles esperam….Que colabore, que eu 
tenha uma atitude de iniciativa…que lhes pergunte… 

3.18 Para já, era professora da escola, sabia perfeitamente aquilo que tínhamos dado ou não, só aí é 
diferente, e acho que faz a diferença toda.  

3.18 Depois, também não sei se esta diferença tem a ver com estar ainda no primeiro ano e agora 
estar no segundo, e a vivência ser diferente e termos que ter mais responsabilidade…Mas no 
primeiro ano eu dirigi-me à professora a perguntar, a professora explicava mas eu sabia que 
depois tinha que ir fazer uma pesquisa em casa, tinha que ir pesquisar e analisar, mas eu sabia 
que naquele momento professora era importante, porque era o primeiro ano não tínhamos 
experiência e aquele apoio ajudava-nos. Porque também éramos muitos e uma professora 
ajuda sempre a dinamizar e a orientar o grupo.  

3.18 Este ano eu senti a presença da professora como de avaliação mesmo, não senti como ajuda, 
porque sempre que pedia ajuda, eu e os meus colegas, a resposta era ir pesquisar; “vá 
pesquisar”, e as respostas eram sempre as mesmas e tantas que começámos a não perguntar 
nada e já íamos pesquisar por nós próprios.. 

3.18 Então, este ano, não aprendi nada com a pessoa que orientava, mas mesmo nada, não ensinou 
nada, simplesmente estava ali para fazer de intermediário entre nós e os enfermeiros, fazer 
alguma observação, mas aprendi mais e colaborei mais com os enfermeiros do serviço do que 
propriamente com a professora 

3.19 [É útil estar lá a professora para a aprendizagem?] Às vezes é outras vezes não. Muitas vezes 
nós sabemos as coisas, mas as pessoas dependem dos nossos actos. Eu posso não ter a certeza, 
a confirmação. Eu quando faço as coisas gosto de ter 100% de certeza e às vezes surgem-me 
certas dúvidas que para mim parecem parvas, “Porque é que te está a surgir essa dúvida? Tu 
sabes isso!”, mas o facto de ter aquela pessoa nas minhas mãos coloca-me logo dúvidas e 
tenho de ter a certeza e nem todos os professores compreendem isso.  Nesse ponto de vista é 
mau, mas por outro lado o facto do professor estar presente também me ajuda, ajuda a  
identificarmos as nossas limitações para que nós possamos ultrapassá-las e aí é um factor 



positivo. 
3.19 [E se não estivesse lá o professor?] Vantagens: Se calhar fazíamos mais coisas em termos 

práticos. Desvantagens:  se calhar não aprendíamos tanto. Se calhar não fazíamos aquelas 
reuniões que nos ajudavam a perceber, semana a semana, nós fazíamos diárias ao final do dia, 
o que existe de mal “para amanhã já sei, não faço assim, faço daquela maneira” e não teríamos 
isso e acho que isso é importantíssimo. 

3.22 Com a professora, com a professora foi um bocado mais difícil, mesmo, porque para já ela era 
da minha idade, custa sempre mais um bocadinho então, estar com uma pessoa da minha idade 
que é enfermeira, não é?  

3.22 Professora... pronto era externa, não era professora da escola era externa mas naquele âmbito 
era como professora, sinceramente custou-me um bocado não a tratar por “tu”, por exemplo, 
nunca a tratei por tu, mas era uma coisa que me custava, pronto é o hábito,é o hábito.  

3.22 Mas era cinco estrelas, era uma boa profissional, mas mesmo os outros enfermeiros não 
tinham esse respeito por ela, por ela ser nova, por ter acabado o curso há 2 anos,calculo eu, as 
opiniões dela e o que ela transmitia raramente era aceite pelos enfermeiros, acho que nesse 
aspecto falhou um bocadinho, não ela que falhou, mas a situação em si e a equipa dos 
enfermeiros. 

3.21 eu pessoalmente não concordo com o facto de um professor e no meu caso... (imperceptível) 
...orientar um grupo de alunos, ainda por cima de um 2º ano, que no meu entender, o 2º ano é 
um ano mais pesado dos quatro anos, é ano em que se adquire competências, é o ano da 
verdade, pronto, ou é ou não é. E eu por acaso comentei e disse à enfermeira em questão e à 
professora que me orientou que eu não concordo com o facto do professor estar presente 
porque a pressão sobre o aluno é maior, o aluno não está à vontade, o aluno não realiza as 
práticas com coerência porque está sob pressão…eu por exemplo não concordo, 

3.21 mas em conversa com colegas que fizeram com um professor e houve confusões entre 
enfermeiros do serviço e alunos, e o professor foi um elemento-chave. 

3.25 Eu acho que é benéfico porque para já têm uma percepção daquilo que nós fazemos e não é só 
porque aquela pessoa lhe disse “Olhe ele é assim, ele é assado”, ele também tem mais noção 
daquilo que nós somos e as capacidades que nós temos e acho que nesse campo é muito bom, 
porque eu por exemplo com a situação que me aconteceu com essa enfermeira não sei ainda 
muito bem porque “carga de água” mas pronto, se calhar se fosse numa situação em que eu 
estava sem o professor presente a opinião que ia passar de mim para fora, ia ser uma opinião 
completamente diferente e se calhar um bocado errada, se calhar não de certeza errada, porque 
depois o professor deu-me a avaliação que deu. 

3.26 Acompanhar-nos, chamar a atenção para determinadas situações que nós, por não sabermos ou 
por estarmos um bocadinho indiferentes ainda não, não reparávamos nelas. E o professor 
chamar-nos a atenção, fazer um plano de cuidados a dizer como é que deveríamos actuar, e 
pois claro que é impossível o professor estar em todo o lado ao mesmo tempo, mas ajudava a 
pensar. 

3.26 Inicialmente não sei, porque aliás era uma professora externa com quem não tínhamos nenhum 
contacto, é mais fácil quando é com um professor com o qual estamos próximos…Inicialmente 
não sei, sei que eu apresentei-lhe, logo na primeira reunião, no final da primeira semana, 
apresentei-lhe os obstáculos e ela esperou de mim que eu durante 4 ou 5 semanas, a duração 
do estágio, que eu conseguisse ultrapassar esses obstáculos. E certo, em larga medida, acho 
que consegui, como falei da comunicação… 

3.24 O ano passado foi bastante importante ter um professor presencial, estava lá sempre, era  o 
nosso primeiro ano de contacto, foi muito bom, havia dúvidas que iam surgindo 

3.24 foi um bocado complexo porque o professor, neste caso a professora, foi lá duas vezes, foi lá, 
pelo menos foi lá, foi lá colocar-me e foi lá fazer a avaliação. O papel dela nesta questão... 
para mim foi quase só avaliação, porque os trabalho que eu mandava para ela… não senti a 
presença dela, nesse aspecto eu disse-lhe mesmo pronto disse lhe que achava mesmo não 
sendo presencial que deveria ir mais vezes, para saber a relação e como é que a gente estava a 
correr, porque poderia haver dificuldades, não houve, mas poderia haver, não é? E sinto… não 
senti aquela questão do professor da escola mesmo, foi mesmo só mesmo na avaliação. 

3.27 Eu acho que para além de nos proteger um bocado… 
3.27 Por exemplo, houve um dia que a professora não esteve lá e nesse dia os enfermeiros 

impingiram-me mais trabalho do que normalmente nós tínhamos e com a professora, estando 
lá, isso não acontecia…  

3.27 pronto eu acho que o professor protege um bocado ou impõe os limites… pronto, nós vamos 
para lá e os enfermeiros não têm noção daquilo que nós podemos ou não podemos, daquilo 



que sabemos ou não sabemos e a professa é um ponto de referência nesse aspecto… 
3.27 Pronto eram essas situações, pontos de referência. Situações que possam surgir, que nos 

possam atingir, afectar ou mexer mais connosco eu acho que a professora é sempre uma 
ajuda… (...)Situações que mexam mais connosco a nível psicológico e com que nós não 
estejamos a conseguir lidar melhor… 

3.27 por exemplo, nós chegámos lá na 1ª semana e fomos bombardeados com fazem isto e fazem 
aquilo e a professora teve que dizer “eles não sabem”… e os enfermeiros ao dar uma 
terapêutica já nos exigiam…. por exemplo, eu lembro-me de uma enfermeira que estava a dar 
a terapêutica a uma senhora, um meu colega a perguntar para o quê que era e ela “não sabe vai 
ver” (risos) ainda não tínhamos dado, era curiosidade… 

3.27 Não sei…isso é uma pergunta complicada (risos)….não sei, eu acho que as expectativas 
devem ser que nós tenhamos adquirido os conhecimentos que foram leccionados durante as 
aulas… (...) Aplicá-los, em contexto real…eu acho que devem ser essas expectativas. 

3.29 Os conhecimentos, todos os conhecimentos que nós demos à partida e acho que também 
aquela situação de adequação do lado humano com a técnica e sobretudo a nível de 
comunicação acho que esperam muito isso. 

505  se for um docente da escola, no inicio do ano, como eu disse há bocadinho… no 1º ano, 2º 
ano ainda estamos verdes, completamente verdes… se calhar em alguns locais não é bom 
“largar” os alunos e aí acho que se justifica levar alguém e de referência da escola, que não 
precisa de interferir na dinâmica, porque nem sequer é suposto, mas está ali para que se for 
preciso alguma coisa… mas ainda assim considero que, se for o professor da escola com os 
alunos, facilita a aprendizagem. 
uma dúvida teórica… pode ser um: “…não ser fazer isto…”, “…quando é que eu começo…”, 
“…acabei de dar banho àquele senhor o que é que eu faço agora…”, por exemplo, tudo isto, 
acho que se for o professor da escola, neste início, faz sentido porque acho que está mais 
predisposto a perceber as limitações dos alunos.  

505 Os orientadores clínicos, que inicialmente estavam no escolar e o orientador clínico vinha da 
escola, foi importante… acho que faz sentido no início ser alguém da escola a acompanhar, se 
possível…faz sentido para a pessoa também não cair um bocadinho no… é largado no serviço 
e… fica ao “Deus dará” com o orientador do local de estágio, 

507 Também professores. Aliás, acho que tenho a sorte de ter tido óptimos professores, também. 
Também tive maus, também sinto isso, também acho que a escola poderia melhorar um 
bocadinho nesse aspecto. 

507 Determinados professores. Falta de disponibilidade, do… falta de interesse também pelos 
alunos… também acho um bocadinho normal, não é? Porque somos tantos afinal e tudo… mas 
há professores e professores, porque é que uns podem ser tão bons e uns podem ser tão maus? 

507 Eu acho que tem a ver com a disponibilidade, o estarem sempre ali. Há pouco tempo, 
aconteceu-nos uma situação em ensino clínico menos positiva, então nós enviamos um e-mail 
a uma professora, uma professora com um papel mais preponderante, a explicar-lhe a situação 
e ela ficou super-preocupada, ligou-nos imediatamente, nem sei onde é que ela foi buscar os 
nossos números, ligou-nos e “Venham ter comigo…” e “O que é que se passa, o que é que eu 
posso ajudar?” e…  

507 G.- Por exemplo, pessoas externas à escola, que não estavam dentro do que era isto, não 
estavam dentro da avaliação, não sabiam justificar uma nota e a outra, do género, tive 18 no 
estágio e aquele professor deu-me 16 e eu não percebi porquê… isso revoltou-me, aquela 
pessoa nunca esteve comigo, é externa à escola, nunca… não me conhece, o meu orientador 
deu-me 18, porque é que aquela pessoa deu-me 16? 

510 Primeiro, sentimo-nos mais orientados e sentimos que não há tanto o desfasamento da escola 
e… ou seja, da teoria e da prática porque há sempre um limiar, depois mais não seja por estar 
um professor presente…  

510 Também é vantajoso por nos sentirmos apoiados, temos alguém a quem recorrer, o que nem 
sempre acontece quando não temos um professor, porque às vezes os enfermeiros têm um 
numero de utentes muito grande, mesmo que nós tenhamos um ou dois utentes atribuídos a 
nós, eles têm muitos mais e, por vezes, não têm tempo para toda a outra parte teórica que 
também… que é exigida no ambiente  de ensinos clínicos e a parte de trabalho que fazem. 

510 [A presença do professor, é de alguma forma constrangedora?] Isso depende um bocadinho 
dos professores…(...) Eu, por exemplo, da minha experiência, quando estive com professores 
não foi constrangedor, mas tenho conhecimento de colegas que o dizem que foi. Acho 
que…(...) por exemplo, o professor andava sempre “em cima” deles e que… porque no 



mínimo pormenor chamava logo à atenção e que, por exemplo, os enfermeiros deste serviço 
não faziam dessa forma e ele chamava à atenção que devia ser feito porque é assim que 
aprendemos na escola, pronto. 

510 Eu não tive essa experiência… a minha experiência com professores foi boa e eu até acho que, 
por exemplo, pelo menos no 2ª ano, que nós deveríamos ainda ir para ensino clínico com 
professores. 

510 Tiveram em atenção que eu ainda era uma aluna e que aquilo era mundo novo para mim e 
portanto guiaram-me em algum sentido, de tanto de teoria para me explicar, ou forma de fazer 
qualquer técnica ou de planear algum cuidado. Mais… em geral… alguns professores 

510 Alguns professores que dão, por exemplo, aulas de uma forma que nós consigamos relacionar 
mais facilmente com a parte prática, apesar de ser teoria, que tem que ser também dada, depois 
tentaram sempre dar um lado que percebemos como é depois vamos utilizar aquilo na 
prática… o que às vezes não acontece. 

510 Por exemplo, dando exemplos de situações de casos reais, é uma forma que alguns utilizam e 
que depois se vem a mostrar útil porque “tens alguma situação semelhante ou com alguma 
característica semelhante e percebes…”, “se calhar aqui pode-se fazer aquilo que aprendi na 
escola, daquela forma”. 

512 contactei directamente com profissionais e, pronto, os próprios professores foram-nos 
transmitindo modos de saber, modos de ser, depois… e acho que fui adaptando o meu feitio 
pessoal à profissão em si, fui-me moldando às exigências da própria profissão e fui 
percebendo também se, de facto, as minhas competências intrínsecas se adequavam à profissão 
em si. 

512 Esse professor marcou-me bastante… pronto, era por ser em estágio e foi uma pessoa que, de 
alguma forma, que me deu métodos e formas de trabalho que me ajudaram a… a ser daquela 
forma e não fugir muito dali. Foi um professor que tive em Nefrologia, no 2º ano, no estágio… 
pronto, no Hospital de Santa Cruz, em que nós vínhamos… isso prende-se um bocadinho com 
a questão do acompanhamento depois dos próprios alunos em estágio, que eu acho que… 

512 A pessoa em si… a ideia que eu fiquei com ela, é que era uma pessoa muito rígida, com bons 
métodos, mas que… eu raramente lhe via os dentes, se assim se pode dizer, mas, no entanto, 
percebia que ele trazia ali… primeiro, era uma pessoa com grandes conhecimentos em termos 
teóricos, da própria Patologia, adequação da Patologia à própria Farmacologia e também o 2º 
ano exigia isso, não é?… e depois eu percebi que por detrás daquela severidade toda e de ser 
uma pessoa muito recta e muito disciplinada sobre vários níveis e andar sempre atrás de nós a 
perguntar “Mas porque é que isto é assim e não é de outra forma?”, deu-me bons métodos para 
pensar, não fazer daquela forma se não… se não conseguir funcionar aquilo com outras coisas 
ou se não perceber exactamente porque é que estou a fazer aquilo… e isso deu-me grandes 
métodos…mas, depois, por detrás daquela personalidade toda, percebi que havia ali muito de 
humano… e, se calhar, também por ele ser homem, pronto, é mais por aí porque… não sei… 
mas, se calhar, uma relação com uma professora mulher é diferente de uma relação com um 
professor homem. 

512 Eu não sei… o que é que têm as professoras mulheres (risos)… não sei… mas acho que os 
homens têm uma sensibilidade, se calhar, um bocadinho diferente para outras coisas… eu, a 
ideia que eu tenho, se calhar, estou a ser um bocadinho má (risos)… é que as professoras têm 
preferidos, de alguma forma, não estou a falar de sexo masculino ou feminino, mas têm 
grandes preferências e acabam por fazer muito o… 

512 O que eu notava naquele professor é que ele, independentemente de sermos raparigas ou 
rapazes, ele tratava-nos exactamente da mesma forma e achava…e, se calhar, pronto, foi um 
serviço concretamente de Nefrologia mas, por exemplo, se tivesse sido num serviço de 
Pediatria, em que toda a gente acha que um homem a tocar em crianças é uma coisa 
extraordinária e não tem jeito nenhum, ele trataria da mesma forma uma rapariga e um rapaz e 
achava que se uma rapariga consegue, um rapaz tem de conseguir da mesma maneira. É uma 
pessoa muito isenta. 

516 Os orientadores do local de estágio, os que tiveram mais presentes, também já tive 
orientadores que iam só para avaliação formativa e sumativa…(...) porque haviam professores 
que iam só para avaliação formativa, sumativa, para além daqueles momentos em que 
podíamos reflectir um bocadinho sobre o que é que tinha sido o desenvolvimento ao longo do 
estágio, não passava muito daí. Mas os orientadores que tiveram mais próximos, creio que 
foram fundamentais porque salientavam o que é que estávamos a fazer bem, o que fazíamos 
mal, no que é que podíamos investir mais, em termos de competências, e assim organizava o 
nosso estudo, a nossa visão… 



516 Não sei… parece que estamos um bocadinho mal acompanhados, em algumas situações, em 
particular, por exemplo, no estágio de materna tinha um orientador externo que trabalhava no 
hospital onde eu estava, no próprio serviço, mas só lá estava na avaliação formativa, preencher 
a grelha e pronto… não houve assim uma preocupação de como é que estava ser desenvolvido 
o estágio… foi só mesmo para preenchimento da grelha… o aspecto formal (...) Não… 
porque, ao fim ao cabo, como não vêem o nosso desenvolvimento acabam por se cingir aquilo 
que o enfermeiro diz da nossa prática. 

517 Meia dúzia de docentes, que eu ainda utilizo como referência, talvez porque me identifico com 
o trabalho deles e alguns colegas que partilham comigo, digamos assim,  as dificuldades… que 
partilham comigo ou partilharam comigo as dificuldades todas que eu senti. 

519 Isso teve a ver com enfermeiros dos serviços e professores aqui da escola, orientadores no 
estágio… pronto, houve professores que pela motivação que transmitem “Ah, está bem mas se 
fizeres ainda consegues melhorar”, aquele enfoque em certas coisas e aquela motivação que 
nos dão, foi sobretudo por aí. Há professores da escola que me marcaram bastante… 

519 dirigiram-se a nós como… não como pessoas que está… como sem saberem nada mas como 
pessoas que já estão com algum conhecimento. Sempre com muita disponibilidade e falaram 
de uma forma muito simples, sem criticar, eles estavam a dizer aquilo numa crítica positiva e 
não numa crítica má ou negativa.  

519 Há professores que fazem críticas mas o tom e a forma como fazem esse típico de críticas é-
nos mal percepcionada e há professoras que não fazem isso muito bem, fazem uma crítica no 
sentido de motivar-nos à mudança e a conseguir alterar os aspectos menos conseguidos, que 
temos sempre que alterar… 

522 Porque… é assim...nós quando vamos para um ensino clínico ou assim é porque já levamos… 
não vamos lá do nada… já levamos o que levamos aqui das aulas…e depois é tipo… a 
interacção dos professores… do professor/aluno… há professores que cativam e há 
professores que não cativam…se há um professor que cativa, eu vou conseguir adquirir melhor 
conhecimento na aula do que com um que até estou lá e começo a rabiscar, porque não vale a 
pena, porque não estou mesmo a… 

524 Os professores porque nos dão aquilo que nós precisamos e que nos dão o material, entre 
aspas, para podermos desempenhar as nossas funções de uma forma adequada 

524 Eu acho que no 1º e 2º ano, para mim, faz-me sentido que esteja uma pessoa em permanência 
connosco, se calhar, talvez não faça sentido grupos de 10 alunos porque o professor também 
não consegue acompanhar adequadamente todos, mas ao inicio dá-nos uma segurança, ainda 
que o professor esteja lá à frente e esteja lá sempre a olhar para nós, mas dá-nos a segurança 
“ah, O.K., se eu errar sei que esta pessoa está aqui para me ajudar”. Depois acho que, a partir 
3º ano, começa a fazer sentido nós ganharmos alguma autonomia e aí faz sentido que o 
professor não esteja presente sempre, mas faz sentido que apareça de vez em quando. 

524 Faz sentido que ele apareça de vez em quando, por um lado, porque é ele que nos vai dar a 
nossa nota e convém ir percebendo a evolução, não é ir lá no início e ir lá no fim, acho que é 
importante haver um acompanhamento gradual, ao longo do ensino clínico. 

524 Eu acho que é. É injusto ele ir no início e ir no fim. É injusto porque não percebe, entre aspas, 
aquilo o que nós fizemos ao longo do ensino clínico, não é com uma avaliação no início e com 
uma avaliação no final que se pode aperceber de tudo o que nós fizemos ao longo do ensino 
clínico, por isso se as avaliações forem, não lhe chamemos avaliações, se a permanência do 
professor for mais frequente, consegue-se aperceber mais da evolução do aluno do que indo só 
lá no final. 

524 Eu acho que nos deixa muito desconfortáveis porque pensamos “O.K., enviei-lhe estes 
trabalhos todos e nunca disse nada, agora o orientador pode dizer aquilo que ele quiser porque 
o professor não sabe, não viu e nunca pode discutir isso comigo e aquilo que o orientador 
disser é o que vai ficar e eu não tenho grande coisa a dizer sobre isso”, porque no final, se 
houver alguma coisa, já não posso fazer 

527 São importantes, mas… lá está, é como tudo, eu estou a ser um bocadinho repetitiva, mas 
depende das pessoas… 

524 Porque quando nós tínhamos um problema, nós sabíamos que tínhamos ali alguém que estava 
para nos ajudar, ao contrário de alguns, tive o contrário, também tive o oposto. Isso importante 
também ao longo de um curso, ter a ideia que nós não andamos aqui ao Deus dará, que é 
mesmo assim, que os professores estão lá só para ganhar o dinheiro e não querem saber de nós 
e termos aquelas pessoas… “vou falar com aquela pessoa” porque sei que ela estava lá 
disponível para nós e isso foi muito importante. 

524 quando estávamos a ter aulas com alguns professores, não é com todos, porque há outros que 



não… estar lá ou não estar é a mesma coisa. Mas há outros que nos motivam, nos cativam, 
aquela relação de professor… quando é um bom professor que nos cativa e motiva e agente 
acaba a aula, já acabou e quer continuar, porque nos desperta… eu gostava dessas aulas e 
senti-me muito bem nessa relação e é por isso que gostaria de fazer um pouco isso. 

529 Os professores do 1º ano, porque talvez aquela ideia que se tivéssemos continuado com aquele 
ambiente e com aqueles professores e com aquele plano, as coisas fossem um bocadinho 
diferentes, porque tínhamos uma muito boa preparação no 1º ano, para depois aquela que nos 
foi dada no 2º e essencialmente 

506 São importantes de maneiras diferentes, são igualmente importantes de maneiras diferentes. O 
professor serve mais para… tem um papel mais de avaliar, a meu ver, deveria ter o papel de… 
alguma dificuldade… tem de servir de moderador entre o Enfermeiro e o aluno, se calhar, tem 
de ser mais activo… 

506 Tem de estar a par de tudo o que aconteça em relação ao estudante, avaliar mas não fazer do 
ambiente de avaliação algo presente, ou seja, avaliar discretamente (risos), sem estar a 
pressionar. 

506 acabei por perceber que a nossa maneira de estar em ensino clínico tem tudo a ver com os 
Professores e com os Orientadores, tudo, se nós tivermos um orientador repressivo, por 
exemplo, eu bloqueio, não funciono bem, não consigo fazer nada, bloqueio completamente… 
este, agora estou com… quer dizer… estou com muita sorte este ano, tive com Enfermeiros… 
primeiro, super boas pessoas, eu acho que é assim, para ser enfermeiro o mais importante é ser 
boa pessoa, a sério, se há boa vontade, o teórico aprende-se, teórica qualquer um pode 
aprender… o teórico e o prático pode-se aprender, agora ver pessoas e formar pessoas é o mais 
importante.  

513 Da experiência que tive com professores presenciais – foi no 1º e no 2º Ano – a do 2ºAno foi 
horrível. Era a professora externa e as coisas não correram muito bem. Em relação ao estar em 
grupo ou estar sozinha, tenho feito alguns sozinha…é mais trabalhoso porque é fazer tudo 
sozinha.  

513 No 1ºAno como estávamos a fazer só um estágio de observação, praticamente, [imperceptível] 
Foi importante a presença do professor porque sempre tínhamos algum apoio e não tinhamos 
aquela ideia de “agora estão aqui os alunos e não fazem nada” e ao estar lá o professor faz-lhes 
estar a  transmitir o que realmente é pretendido da nossa parte.(...) Porque acabam por não 
saber ao certo o que é que nós estudamos cá na escola e depois somos confrontados com 
situações “Então mas vocês deviam ter dado…” “Pois, mas não demos!” 

518 Outras pessoas que eu acho que são importantíssimas foram os professores, que no 1ºAno, e 
mesmo no 2º, tiveram um papel exemplar, ou seja…acho que…aliás, é uma diferença brutal 
quando passamos do 2º para o 3º. Parece que... é quase como se fosse do 1º para o 4º - as 
exigências são completamente diferentes e aquilo que os professores exigem também é 
completamente diferente. No 1º e no 2º há como que um acolhimento, quase como que nos 
levam ao colo, ou seja: protegem-nos e explicam e “é mesmo assim, mas vai com calma, vai 
correr tudo bem”. E depois no 3º e 4ºAno é “tens de te desenrascar. Daqui a nada estás a ser 
Enfermeira”. Portanto, ali um salto muito grande. 

520 Depende, no 1º ano e 2º ano, tive uma professora sempre connosco, todos os dias, no 3º e no 4º 
isso já não acontece. Nesses casos, também foi bastante importante porque, se calhar, não 
perguntávamos às enfermeiras, perguntávamos à professora. 

520 numa fase inicial, acho que é bastante importante. Depois, como falou há pouco da teoria e da 
prática, no 1º e 2º ano a professora estar presente, ela faz com que aconteça essa ligação da 
teoria e da prática, o que não acontece quando uma professora não está presente, dependendo 
do enfermeiro, mas há enfermeiros mais… ou que, por exemplo, acabaram o Mestrado há 
pouco tempo ou uma Pós-Graduação, se calhar, focam-se um pouco mais nisso mas, se calhar, 
outras que não o fizeram, não o fazem. 

520 
 

E acho que no início é bastante importante a professora estar presente, para primeiro orientar, 
se calhar, se for uma enfermeira, se calhar, não tem aquele à vontade para dizer aos alunos o 
que é que têm a fazer, “tem de fazer assim e assado”, “não podem falar assim, não podem falar 
assado”, pronto, acho que é diferente e… no 3º ano, no 3º e no 4º, pronto, como a pessoa já 
tem um… já ganhou uma responsabilidade de ser enfermeiro, entre aspas, e já possui mais 
conhecimentos do que no 1º e 2º ano, mesmo em termos de postura e…. sentido ético, em 
termos psicológicos, também é diferente, se calhar, não… já não se justifica tanto porque não 
há tanto professores como isso, não é? 

525 depende do tipo de orientador… porque se for orientadores deste género, penso que é muito 
benéfico em termos presenciais, que é muito benéfico, muito benéfico mesmo, se forem o 



outro tipo de orientadores, muito pelo contrário, porque eu, por acaso, em estágios não 
presenciais tive um ou outro orientador que era assim e eu só, quase “pus as mãos” a Deus, ao 
céu, por não ter um estágio presencial do que presencial porque sabia que ia sofrer muito com 
isso (risos). 

525 Alguns professores, em particular, como já têm alguma experiência e algum background, 
conseguem articular muito bem a teoria com a prática, então, conseguem-nos explicar muito 
bem, estão a dar a teoria mas ao mesmo tempo estão automaticamente a articular com a 
prática. 

525 se calhar, até têm uma perspectiva mais… se calhar, eles também têm… eu como sinto essa 
necessidade, eles, se calhar, também quando foram alunos, quando se tiveram a formar, 
também sentiram essas necessidade e, provavelmente, eles acabam, agora porque estão agora 
no papel de professores, porem-se no lugar de onde já tiveram e, então, passam a sua 
experiência e fazem essa articulação, penso que será por aí. 

525 [O comportamento desses professores teve impacto e porque é que o dos outros professores 
não teve?] Não tem impacto porque parece-me um bocado, às vezes… peço desculpa pela 
expressão, mas é um bocado obtuso porque é… “…temos a teoria… isto é a teoria e a prática, 
agora, estudem, vão para casa, estudem e depois hão-de ter tempo para explorar isso…” 

525 não ter aquela relação, aquela postura antiga de professor e aluno, não, têm quase uma postura 
tu cá, tu lá, quase… não é por... pelo tratamento pessoal, pelo contrário, sempre foram muito 
cordiais e profissionais mas o à vontade é completamente diferente. Eu sinto que… digo 
felizmente porque isso para mim, de certeza, que me permitiu evoluir muito mais do que se 
tivesse calhado com um orientador e que é muito rígido, recto e “ é aquilo e aquilo mesmo”. 

525 Felizmente tive orientadores que me permitiram…(...)  permitiram essa autonomia, esse 
espaço e é certo que nesses ensinos clínicos também consegui crescer muito porque, lá está, 
sempre que eu errava… não era errar, uma maneira de dizer, não errar… pronto, erra-se o que 
se errava… mas sempre que se errava não era visto como “um alvo a abater” só por causa 
disso, não, era… tinham sempre um comportamento de compreensão e perceber a minha 
posição, perceberem que são alunos, que estão aprender e é normal que não saibam fazer… 

503 Acho que é bastante importante, porque aquilo que nós aprendemos na escola supostamente é 
o mais correcto, não é? Nem sempre é o que os enfermeiros fazem, e o facto de termos lá uns 
professores. Obriga-nos a fazer as coisas como nós aprendemos, ou seja obriga-nos a fazer as 
coisas bem feitas  se calhar com alguns enfermeiros... Que não fazem como nós aprendemos, 
iríamos começar a fazer de outra forma ou então não aprendemos e por isso acho que de início 
é importante fazermos estágios com os professores. 

503 Acho que [o docente] foi externo, mas conseguiu-se fazer um bom trabalho de transição 
 CATEGORIA B.2.1.3: Intragrupo profissional com enfermeiros dos contextos de EC 
3.03 Primeiro antes de tudo estavam à espera que me integrasse não é? E depois de conhecer o 

serviço e tudo era que prestasse os cuidados para aprender e realmente houve alturas em que 
senti “Mas agora o que é que eu faço?”, logo no 1º dia “Vá, cuidados de higiene agora aí..” 
Este Sr. está acamado entretanto já sabia mais ou menos a história de uma forma muito 
reduzida, “Portanto agora vais ficar com ele, vais cuidar dele, vais fazer os cuidados e prestar 
cuidados, não sei quê..”e eu “Primeiro vou fazer isto sozinha e agora?”e depois andava a fazer 
piscinas porque esquecia-me sempre de coisas .  

3.04 Os enfermeiros…depende dos enfermeiros. Os mais novos esperam que nós façamos quase 
tanto quanto eles, os mais velhos (hesitação) já nos vão ensinando mais, já nos vão passando 
mais o testemunho do que os enfermeiros mais novos…e esperam que nós estejamos ali para 
aprender com eles e não (hesitação) para fazer aquilo que aprendemos anteriormente. 

3.05 Não esperam nada. Primeiro que nós não atrapalhemos. No início vêm com aquela altura “ 
Meu Deus, mais esta que nos vem atrapalhar”, mas ao mesmo tempo esperam que não vamos 
ter com eles quando temos dúvidas, há aqui uma dualidade. E o que é que também esperam de 
nós? 

3.05 Qualquer um dos espaços foi muito diferente, no primeiro estágio o que mais vezes nos 
disseram foi que, a mim e ao meu colega foi basicamente igual, foi que estivemos muito bem e 
que sentiram muita curiosidade em termos gerais de pelo menos no 4º ano continuarem a 
verem essa diferença, que tínhamos um ritmo de evolução bom que parecíamos estar a 
demonstrar  

3.05 e isso também se mostrou um bocadinho no primeiro estágio hospitalar, ou seja, os 
enfermeiros para eles éramos quase uma dádiva, primeiro... (imperceptível)...e alertaram-nos 
para isso, não nos disseram ah, estávamos muito bem, estávamos muito bem em termos de 
qualquer dúvida enfim não havia assim muita barreira entre o aluno e o enfermeiro.  



3.05 No segundo Centro de Saúde houve duas grandes diferenças, havia enfermeiros que punham 
aquela barreira e que quase ignoravam aquilo que sabíamos ou seja para elas nós sabermos ou 
não era indiferente. Tinha que ser ensinado ou seja por exemplo numa consulta de Diabetes 
onde eu estava o médico o “ Ah, depois ligas a máquina” / “ Sim mas o BM eu já fiz”/ “Não, 
mas tu não sabes, tudo o que fizeste não interessa, o que eu sei é que interessa” …foi mesmo 
assim. Em Centro de Saúde ainda.  

3.05 E havia outros enfermeiros que era precisamente o contrário. 
[porquê essas diferenças] Essencialmente nesta situação foi a idade da enfermeira que era uma 
pessoa um bocadinho mais velha e o método dela não era muito avessa ao…(...)se fosse de 
outra idade teria sido mais fácil, primeiro os conhecimentos e a partir daí é que poderíamos 
trabalhar, trabalhar, mas aquela senhora não, aquela senhora iria insistir em fazer um teste de 
BM a uma aluna de 4º ano.   

3.07 Principalmente na forma como somos recebidos, como somos tratados pelos outros 
profissionais, há profissionais que nos integram de imediato com eles e no serviço e assim, 
enquanto que outros andamos lá assim...meio.. 

3.06 É assim, no centro de saúde, reparei que havia enfermeiros que se comportavam como os 
enfermeiros do hospital, que nos viam como potenciais enfermeiros, que davam o seu melhor 
para transmitir os seus conhecimentos da melhor maneira, porque nos viam como futuros 
enfermeiros, percebe o que quero dizer? Investiam em nós. Faziam um bocadinho o papel de 
professores, transmitiam o máximo que puderam, mostravam muita disponibilidade para 
ajudar Pronto, isso aconteceu com alguns enfermeiros do centro de saúde. E com todos os 
enfermeiros do hospital, é como lhe digo, não é tanto.  

3.06 No centro de saúde, alguns enfermeiros tiveram uma atitude, eu acho que pensavam que nós 
pensávamos que já sabíamos. Pensavam que nós estávamos ali e não podíamos fazer nada, 
porque não sabíamos ainda nada, que éramos ainda muito inexperientes e não nos davam nem 
território para evoluir, desenvolvendo, portanto, competências relacionais com os doentes, 
porque nos é totalmente proporcionado pelos doentes, muito menos técnicas, nem teóricas, 
porque não nos perguntavam, não nos ensinavam.. 

3.08 Em primeiro lugar todos eles perguntaram primeiro o que é que nós sabíamos fazer ou o que 
era suposto naquele estágio fazer, se era só observação ou se já podíamos fazer algumas 
coisas, depois de explicarmos o que é que já podíamos fazer eles deram-nos total liberdade 
nisso e depois havia os tais que até nos ensinavam outras coisas e nos deixavam experimentar 
e havia os outros que pronto “Tu sabes fazer isso , fazes isso e o resto eu”. 

3.08 Se calhar a visão de alguns enfermeiros que não estavam com muita vontade de ter uns 
emplastros, porque eram um bocado isso que nós nos sentíamos nos primeiros dias do hospital, 
era a enfermaria e nós “Pudemos?- Sim, sim”, havia uns que explicavam e havia lá um 
enfermeiro que era excelente que explicava mesmo tudo, “Olha vou falar deste” e depois é que 
se lembrava  “Se calhar estou a ser chato. - Não, não continue”.  

3.08 Ficava muito chateada, amuava assim um bocadinho para mim, não era exterior, mas ficava 
mesmo assim coiso, depois para o fim já não ia atrás porque eles achavam que eu era 
emplastro, não é? (risos) Ou depois no fim já nem ia atrás de ninguém já sabia o que podia 
fazer sozinha e pronto já dava... 

3.08 Havia outros que nem falavam com os estudantes, isso aí chateou-me um bocado.   
3.08 Aconteceu o inversos do que estava à espera. Pensei que fosse gostar mais da parte do 

Hospital do que do Centro de Saúde e aconteceu-me o inverso, não sei se foi pela relação com 
os próprios enfermeiros, no Centro de saúde eram sempre aquelas quatro enfermeiras que 
estavam sempre connosco, tivemos um acompanhamento se calhar mais regular,  enquanto no 
hospital a equipa, eles eram tantos que estavam sempre a rodar, enfim havia um ou dois é que 
íamos vendo todos os dias mas portanto não havia tanta cumplicidade, digamos assim. 

3.10 Pois, isso depois também depende do ano em que a gente esta. Se está no 1º ano acham muita 
piada, esperam que a gente saiba algumas coisitas mas compreendem. Agora, acho que a partir 
daí para a frente, começam a esperar mais. Com as conversas que tenho com pessoas de outros 
anos… 

3.10 Depois porque também não conhecemos os enfermeiros que estão no serviço, nem 
conhecemos as rotinas e nós aprendemos de uma maneira na escola e depois chega-se lá e faz-
se de outra maneira algumas coisas… 

3.10 Quer dizer, se a maneira como eles faziam estava correcta, tentava aprender a deles, não é? E 
fazia como eles faziam, agora, se, por acaso nunca aconteceu, mas se achasse que não estava 
correcto, quer dizer, ia falar com a professora e havíamos de chegar a algum consenso. 

3.12 e com o enfermeiro sozinho, por exemplo o dos Cuidados Continuados, é diferente porque há 



ali uma fase em temos primeiro que nos apresentar e depois ele tem que perceber exactamente 
aquilo que nós sabemos, parece que estamos ali a ser avaliados directamente e no outro não é 
tão prevalente essa visão e até parece,  pelo menos eu fico mais restringida quando estou ali 
com o enfermeiro sozinha do que com os meus colegas. 

3.12 Ao fim ao cabo eles esperam que nós já tenhamos algum estofo a nível teórico, eu acho que a 
maior parte deles não espera que nós estejamos muito desenvencilhados na prática. Esperam 
sim que nós saibamos explicar porque se faz assim e não de outra maneira, mas não que 
saibamos manejar X ou uma sonda ou outra coisa qualquer. Esperam ao fim ao cabo uma boa 
postura de nós, que não vamos para lá fazer tudo o que nos apetece 

3.12 o enfermeiro com que a gente costuma ir, o enfermeiro dos Cuidados Continuados, já é visto 
como uma pessoa que é quase amiga da família e entra ali e pronto as pessoas abrem a porta e 
têm uma relação muito próxima com o enfermeiro e ao fim ao cabo acabam por transmitir isso 
também para nós e depois a própria enfermeira apresenta-nos e diz “esta é agora a aluna que 
vai ficar comigo” e pronto a pessoa abre-se naturalmente. 

3.13 eu falo por aquilo que nós os mais novos, mais novos neste caso em relação aos que já são 
enfermeiros, não é? Em relação aos profissionais,. Nós vamos com umas ideias diferentes de 
tentar mudar e tentar fazer coisas com os utentes que.. os enfermeiros mais velhos por vezes  
não, não  vêem  isso muito bem, porque “ah não há tempo para essas coisas, e… vocês vêm 
com essas ideias da escola e..e aqui não há tempo para isso” não é? Está muito rotineiro, é 
fazer aquilo e fazer e esquece-se um bocadinho.. 

3.13 É assim, é a tal coisa, eu ao inicio não me aproximo muito e acho que neste ensino clínico não 
me aproximei muito da equipa de enfermagem. Hum… só me dirigia a eles quando realmente 
precisava de ajuda ou esclarecer alguma dúvida, perguntar… perguntava alguma coisa hum… 
mas depois no fim fiquei um bocadinho surpreendida quando a enfermeira que nos estava a 
orientar, quando nos fez a avaliação, no dia da avaliação… ter dito que eu tinha sido um dos 
elementos que tinha sido destacado pela a equipa de enfermagem. Pela minha postura, pela 
minha maneira de andar pelo serviço, pronto… diferenciar-me em relação aos outros 
elementos grupo, mas não foi por eu ter falado com eles porque até havia lá uns com quem eu 
praticamente não falava, mas pronto fiquei um bocadinho surpreendida não estava a espera, 
não estava espera disso… 

3.13 não foi muito directo nada a mim mas também, foi mais com a minha colega , hum…uma 
atitude, pronto, menos boa que umas enfermeiras do serviço que no meu ver já se achavam 
muito a cima e nos mesmo lá no chão e… acho que não é de bom tom chamar à atenção a 
frente dos utentes ou… repreender o aluno a frente dos utentes, se estava alguma  coisa mal no 
fim chamava a aula e dizia olha isto e assim, assim e assim se calhar tens de te aplicar um 
bocadinho mais, cuidado, não é a frente dos alunos, pronto, ela comigo também  tentou um 
bocadinho mas… teve azar, se calhar já pela experiencia de algumas coisa que eu tenho 
consegui dar a volta a questão e não foi tanto por ai, mas também tentou por se assim 
bocadinho mais a cima, e depois é complicado porque… 

3.13 Ela não fez nada. Não, não reagiu. Ela… O temperamento dela… ela quando…eu nesse dia 
por acaso mais tarde ela depois telefonou me a noite e ela disse “olha eu só tinha 3 coisas no 
meu pensamento era virar lhe as costas, responder lhe, ou dar-lhe um murro”. Mas pronto... ela 
diz que… conseguiu-se controlar e não fez nada. É assim e um bocado complicado porque ela 
também já é trabalhadora estudante também já tem assim uma idade diferente dos alunos 
pronto mais novos já vemos as coisas doutra maneira e a enfermeira que é muito mais nova do 
que nós, e nós pensamos assim, é assim, se eu vou lhe dizer alguma coisa ela vai me avaliar, se 
eu não disser estou a deixar com que ela continue com este comportamento, estamos ali, 
pronto, numa situação… e depois acabamos por ignorar, porque.. foi um bocado marcante… 

3.13 ao inicio e complicado… estar a invadir o espaço da outra pessoa, mas é assim como não ia 
sozinha ia com uma enfermeira, pronto elas já tão mais habituadas, já conhecem as pessoas, já 
entram mais a vontade hum.. nos primeiros dias, mais o ano passado, o ano passado custou me 
mais um bocadinho, agora este ano, como o ano passado também já tinha feito cuidados 
continuados, este ano pronto já vi as coisas doutra maneira, mas pronto mas é sempre 
complicado… 

3.11 Esperam que eu saiba (hesitação) que eu saiba como eles ou saber mais porque cada geração 
que nasce sabe mais e há mais... por causa do desenvolvimento, é natural e eles esperam que... 

3.11 Quando eu vou fazer uma técnica ou fazer ou vou... fazer alguma intervenção tenho que saber, 
não ir fazer e depois chegar a meio e perguntar fazer as coisas e coisas e explicar e quando 
explicam….esperam que eu como aluna que eu saiba tudo sem ser de cor e quando eu chego lá 
trabalhe como deve ser porque são as pessoas, penso eu. 



3.11 Eu sempre tive boas relações - mesmo há enfermeiras - é normal, andam cansadíssimas às 
vezes não têm tempo, nós queremos saber tudo, estamos sempre atrás deles quando temos uma 
dúvida vamos logo e elas às vezes não respondem bem, mas eu compreendo perfeitamente, 
acho que eu tive boas relações apesar de outros não… julgam, pronto, que eu como estou 
sempre assim, não quero falar, não falo, quando há uma situação ou há uma reunião nunca 
falei. 

3.14 Havia colegas que se relacionavam já mais “tu cá tu lá”, eu punha-me assim um bocadinho de 
parte, mais a observar, ver como eles faziam, tentava perguntar primeiro ao orientador do que 
aos colegas apesar dos enfermeiros dizerem “não, não perguntas ao orientar que eles começam 
a apertar em vocês, perguntem a nós”. (...)Eles diziam isso (riso). Não mas também há 
orientadores e orientadores, e achar que… 

3.16 Acho que esperavam que eu pudesse pôr em prática o que tinha aprendido no 1º ano do curso 
mas tinham a ideia de que no 1º ano não se fazia muita coisa ainda.(...) Diziam muitas vezes, 
perguntavam se no 1º ano já tinha aprendido isto ou aquilo, por isso a expectativa deles face a 
alunos do 1º ano também não era muito alta. (...)  Não era muito alta, tinham a ideia que não 
fazíamos muita coisa, pronto que não tinham tido tempo suficiente para aprender o necessário. 

3.17 Visto muitos deles não conhecerem os objectivos já perguntam os objectivos no primeiro dia 
de estágio exactamente para isso, mas de mim, ou na minha experiência, esperavam que eu 
fizesse tal e qual as coisas que eles fariam exceptuando certas partes burocráticas ou pronto.. 

3.18 Não tive razão nenhuma de queixa, com nenhum. Também porque a maior parte dos 
enfermeiros do serviço eram recém-licenciados e talvez tenham-se posto um bocado no nosso 
papel que eles estão lá há bem pouco tempo, e então ajudavam-nos e chamavam-nos para ver 
coisas novas, para experimentar, tinham paciência, explicavam “éne vezes” se fosse preciso, se 
errássemos, que é normal errar, eles desculpavam, diziam “estejam à-vontade, isso faz parte, 
não se preocupem, se tiverem dúvidas venham perguntar”.  

3.18 Conseguem-nos por num ambiente melhor para aprendermos muita coisa porque se a pessoa 
não demonstrar também vontade em colaborar, a pessoa retrai-se um bocado. 

3.19 A relação com eles processaram-se espectacularmente, gostei de todos eles. Havia certas 
coisas que eles pensavam que nós já tínhamos falado em aulas e nós nunca tínhamos abordado 
aquela questão. Isso dificultava certas... eles por vezes propunham que fizéssemos algumas 
coisas “Já falaste sobre isto?- Não.” Mas por outro lado , nós não tínhamos falado mas eles 
davam também ao trabalho de nos falar sobre aquilo, mais no Centro de Saúde. Aconteceu 
essencialmente com um enfermeiro no Centro de Saúde.  

3.19 Enquanto houvesse espaços [de tempo] ele estava sempre a ensinar-me coisas, sempre. Até 
havia sempre alguma coisa que ele me perguntava, se eu não soubesse, ensinava-me. Lembro-
me que um dia eu fiz-lhe uma pergunta e ele não tinha a certeza, tinha lá computadores e foi à 
net e fomos logo descobrir e explicou-me, acho que é de valorizar. Não era o comportamento 
da maior parte deles, mesmo no Hospital. 

3.19 No Hospital aprendi muito com outro estagiário do 4ºano que estava lá a acabar, tinha grande à 
vontade porque conhecia todas as pessoas que lá trabalhavam dentro por isso circulava pelo 
Serviço como se já fosse Enfermeiro. Portanto tinha uma grande liberdade para falar connosco 
e eu aprendi muito também com ele. 

3.19 No hospital, sinceramente, eles não se quiseram dar ao trabalho. Estou a ser sincero porque há 
enfermeiros que nos perguntam “Vocês falaram sobre isto? - Não. -Então também não 
interessa.”  Também há certas expressões que podiam não ser ditas, “Então se não falaram, 
vão falar mais tarde”, já era uma maneira diferente . Isso demonstra que não estavam muito 
para aí virados. Em Hospital acho que aconteceu com dois enfermeiros. Tínhamos professor 
em permanência. 

3.22 Esperam que eu me limite a fazer o meu trabalhinho bem. Por vezes até penso que até esperam 
mais do que deviam esperar. Porque lá está, eles próprios por exemplo há muitas camas e 
como nós na altura que lá estamos é nos atribuído um utente praticamente o enfermeiro desse 
utente quase vai lá dar de manhã a medicação e nunca mais...e depois nós estamos lá para 
fazer o resto das necessidades que forem necessárias e esperam que fazemos praticamente tudo 
Por vezes é que tivemos que alertar que no 1º ano não pudemos administrar terapêutica. 

3.22 No Centro de Saúde foi bastante melhor. Até porque pronto é outro tipo de horário, no hospital 
[os enfermeiros] fazem roulement e estamos muitas vezes com enfermeiros diferentes. Lá 
estamos sempre com o mesmo, no centro de saúde e chegamos mesmo ao ponto de, depois de 
um mês de lá estarmos à vontade com os enfermeiros. Como também eles próprios estão mais 
a vontade connosco há uma melhor comunicação e mesmo ensinarem-nos certos 
procedimentos e tudo e sem pensarem “ensino, ensino”. 



3.20 É assim, os enfermeiros, falávamos, estava presente quando era preciso alguma coisa, acho 
que não tenho nada a dizer deles, nem eles têm a dizer de mim, acho que houve cooperação e 
eu cooperei sempre em tudo, sempre que precisassem de alguma cooperação, sempre que eu 
via alguma coisa que não sabia, explicavam-me, acho que, claro que marquei sempre diferença 
em enfermeiro é enfermeiro, eu sou aluno, tem de haver sempre ali uma diferença, nunca 
passei aquela linha. 

3.21 eu queria agradar mais ao serviço do que ao professor.(...)  Porque, para já, o professor é um 
elemento que é estranho ao serviço apesar, no caso, ser o segundo, terceiro ano que estaria a 
estagiar com alunos naquele serviço mas as rotinas, de ano para ano, vão sempre alterando. 
Vão sempre surgindo aspectos novos e eu, no meu entender, acho que seria mais proveitoso 
para mim ir questionar o enfermeiro do serviço - visto que ele sabe as rotinas, sabe os cantos à 
casa, como se costuma dizer – do que propriamente ao professor. O professor era só quando 
tinha de fazer um penso que tinha de chamar… 

3.21 Pronto... a enfermeira em questão também já tem algum tempo de domicílio e também já tem 
alguma prática… possivelmente, não seria a primeira vez que teria acontecido a situação mas 
soube lidar… soube manter a calma… soube ponderar… ver um lado e ver o outro e perceber 
o que estava ali a acontecer no meio da situação… 

3.25 No serviço onde estive foi um bocado complicado porque havia lá enfermeiros que achavam 
que nós éramos ... para já que nós éramos alunos do 4ºano, exigiam, não estou a dizer que não 
devessem exigir de nós, até é bom para nós já termos outras aprendizagens mas às vezes o que 
exigiam de nós, nós ainda não tínhamos sequer os suportes teóricos para isso e nesse aspecto 
era um bocado mau podiam-nos ensinar, podiam-nos facilitar, daí a exigir era um bocado mau. 

3.25 A grande maioria dos enfermeiros por acaso felizmente eram simpáticos e depois começaram-
se a aperceber “Eles não são do 4º ano são só do 2º ano ainda” e portanto abrandaram um 
bocado mais e tiveram mais consciência disso e a maioria era simpático e tinham gosto em 
ensinar e gostavam que lhes fizéssemos perguntas 

3.25 mas pronto como nem tudo é perfeito há sempre um ou outro que não são assim e parece às 
vezes que gostam é de , sentem-se empoderados por assim dizer eque são superiores porque já 
são enfermeiros e aquele ainda é aluno e está sob as minhas ordens e só tem é que fazer o que 
eu digo e pronto levam aquilo de uma maneira um bocado má. 

3.25 Geri bem, a partir do momento em que não me passei da cabeça, geri muito bem, mas tive que 
ir mais tarde falar com o professor e felizmente tive colegas meus que me apoiaram também 
nesse aspecto. 

3.25 Foi do género estar por exemplo a prestar cuidados de higiene no leito a uma pessoa e 
entretanto vem a enfermeira e porque a toalha estava um bocadinho mais para baixo , estava 
aqui e não estava ali e começar a implicar com isso e com tudo o que conseguisse implicar, 
implicava e em vez de falar, independentemente de ter razão ou não a maneira como falou não 
foi a maneira mais correcta, falou de uma maneira mais agressiva, falou de uma maneira 
perjorativa. (...) Na altura não fiz nada, porque felizmente já venho um bocado com a 
embalagem do campo militar não é, e foi um bocado engolir o sapo e pronto (...) Mas claro 
que todos os dias o professor depois do final do turno ia sempre falar com os enfermeiros que 
tinham estado responsáveis por aqueles alunos e eu já sabia que a parte que me tocava a mim 
não ia ser boa e portanto tive que depois também ir falar com o professor e fui ter com o 
professor mesmo por iniciativa própria e os meus colegas apoiaram-me inclusive os utentes 
que estavam no mesmo quarto ficaram “estúpidos” (passo a expressão) e inclusivé disseram 
mesmo “Olha tens de ter calma, já sabes que...”, tiveram esse cuidado inclusivé portanto... 

3.25 só que como não temos experiência no campo não sabemos às vezes diferenciar realmente o 
que é importante e o que são manhas das pessoas e técnicas que elas têm para conseguirem 
aquilo que querem ainda que não seja necessário ou que não seja estritamente necessário e às 
vezes há uma má, uma má, como hei-de explicar,  não há uma visão por parte dos enfermeiros 
que nos acompanham para isso e nós chegamos lá e claro tentamos reportar tudo aquilo que os 
doentes se queixam e “Não será melhor fazer isto? Não será melhor fazer aquilo?” e às vezes 
eles são um bocado agressivos e tratam-nos, não vou dizer tratam-nos mal, mas quase andam 
lá perto porque “Isso é história deles e não sei quê” e mandam vir connosco e nós estamos ali 
no meio daquilo tudo e não sabemos, não é? Não temos ainda experiência nesse aspecto. 

3.25 os enfermeiros lá está como tinham um contacto connosco menos de metade dos dias da 
semana, era praticamente como se nós estivéssemos a chegar ali todos os dias. 

3.26 [no hospital] Eu tenho que ser um bocadinho rígido, porque eles não esperavam absolutamente 
nada. Aliás, qualquer apoio que houvesse, não havia apoio por parte da equipa de enfermagem 
que trabalhava lá não houve assim… 



3.26 No Centro de Saúde tivemos um grande apoio, uma grande ajuda, principalmente para os 
casos sociais. E que disseram, ainda por cima estive num bairro social, e que nos disseram que, 
aliás foi logo na primeira entrevista, no primeiro contacto com os enfermeiros, disseram que 
nós estávamos preparados, e depois tivemos mesmo o confronto dessas coisas e ao longo do 
estágio, determinadas situações, por exemplo…No tratamento de certas úlceras de pressão, no 
tratamento de determinadas patologias, como por exemplo, a diabetes…como é que se 
tratava…hmmm…através de uma alimentação correcta e isso tudo. Tivemos apoio e 
aprendizagem, e acho que isso foi mesmo ensino clínico.  

3.26 Primeiro lugar, aliás, acho que isso nem devia ser desculpa mas, talvez seja, eram enfermeiros 
todos recém- licenciados, novos, não sei se já se esqueceram do que passaram ou não estão 
dispostos a isso, tudo bem que eles têm muito trabalho, é uma verdade, não podem olhar para 
lá, mas acho que devia ter havido mais… 

3.26 Não interagiam connosco. Respondiam ao que nós perguntávamos e pouco mais 
3.24 Acho que acima de tudo, eu gosto muito duma palavra que é humildade, que é querer saber, 

não é?  
3.24 Ajudá-los naquilo que eu puder sempre, o espírito de iniciativa sem dúvida que sim, mas 

quando não souber perguntar, não fazer sem eles… 
3.24 acho que sim assertividade, humildade, vontade de querer fazer, por isso é que a gente também  

está ali. Acho que sim acho que… 
3.24 Este ano tive a outra experiência, o meu orientador era enfermeiro de serviço, mas era só eu 

para aquele enfermeiro, não era aqueles grupos de dez, e ao principio estava com medo disso, 
mas neste momento… Com medo porque havia aquela dúvida, quando eu tiver dúvidas como 
é que vai ser? Será que ele sabe os programas, os conteúdos que a gente abordou e.. e não é? 

3.24 E tipo… ao fim de conhecer a pessoa… e tipo neste momento eu sinto que foi bastante 
importante isso, e adorei a experiência porque, é assim, tudo bem que tínhamos o professor o 
ano passado, mas éramos dez, o professor não pode estar lá sempre com toda a gente, não é?  

3.24 Este ano tinha aquela pessoa só para mim, agora isto também levanta outras questões que é, 
por exemplo temos nos meses inicial criar uma relação, uma boa relação com ele, se ele 
também não tiver aquela paciência entre aspas para estar mesmo ali connosco, mas não tive 
sorte, e no hospital onde estive também tem essa especificidade eles formam mesmo as 
pessoas para serem orientadores e adorei a experiência de estar com ele, era eu e o enfermeiro, 
tinha os meus doentes e sempre que precisava ela estava lá, foi foi muito bom. 

3.27 É que eu tive duas experiências completamente diferentes. No centro de saúde nós fomos 
sempre acompanhados que lá estavam e daquilo que precisávamos os enfermeiros estavam lá e 
estavam disponíveis, no hospital senti precisamente o inverso. O nosso acompanhamento foi 
totalmente feito pela professora que teve connosco, nós praticamente não tivemos contacto 
com os enfermeiros. Os contactos que nós tínhamos era na passagem de turno e quando eles 
iam lá deixar a terapêutica. 

3.27 Mas se calhar a ideia com que nós ficámos foi ali naquele serviço e não há, desempenhavam as 
suas funções e depois apareciam porque nós não nos víamos mais no resto do turno, então 
ficámos assim um bocado sem perceber muito bem que eles realmente… havia enfermeiros 
que se notava que eles se preocupavam com os dentes, tentavam acompanhar e essas coisas 
todas. No entanto havia outros, parecia que tinham isto para fazer, vou lá e faço e venho-me 
embora, pronto…não sei se isso foi por estarem sempre acompanhados pela professora, se isto 
é o dia a dia mesmo lá… 

3.27 Pois, quando nós lá chegámos eles esperavam mais porque eles não tinham mesmo noção do 
que nós sabíamos ou não (pensando) é que é complicado porque… não houve relação, no 
contexto hospitalar não houve mesmo contacto nenhum, só mesmo nas passagens de turno… 

3.27 No outro,[C.S.]quando nós lá chegámos as enfermeiras fizeram um apanhado geral do que é 
que nós sabíamos ou não e depois… pronto, eu tive a sorte de ficar num sítio que me 
deixavam fazer tudo, tudo aquilo que eu queria fazer deixaram-me fazer e eu acho…pronto, 
não sei quais eram as expectativas deles quando nós lá estávamos mas acho que quando 
acabámos a opinião foi boa porque aquilo que eu senti foi por cada dia que passava davam 
mais espaço de fazermos as coisas por nós, por exemplo na 1ª semana tudo o quanto fazíamos, 
tudo o quanto escrevíamos iam verificar e ver, no final já não era assim. Nós chegámos ao 
final do estágio e tirando a parte das injecções sem estar lá ninguém, pronto aquilo era um 
centro clínico, aquilo tinha três salas de enfermagem e as consultas eram dadas numa e depois 
os tratamentos eram noutra e os enfermeiros iam tratar de outras coisas, nós fazíamos as 
consultas e depois íamos chamá-las… 

3.29 Acho que esperam sempre muito mais nível técnico do que nós temos. Porque quer dizer nós 



estamos lá e eles estão lá supostamente de alguma forma para apoiar e ainda há muito a ideia 
que nós temos que fazer a mão temos que a nível técnico ter uma série de conhecimentos 
porque alguns também não passaram pela licenciatura, na altura do bachalerato e de outra 
forma de orientação do curso e portanto ainda têm aquela ideia de tarefas acho que ainda é 
capaz de acontecer um pouco, portanto esperam que nós saibamos alguns elementos técnicos 
que eles já sabiam na altura  ou que sabem que em certas faculdades já sabem no 2º ano ou que 
já praticam no 1º ano ,  

 portanto esperam que nós saibamos fazer e quando nós dizemos que não sentimo-nos um 
bocadinho “ok , somos nós que não sabemos, que temos algum défice de conhecimentos, que 
estamos a ser incompetentes...” normalmente pensamos sempre que somos nós que estamos 
em falta . Eu senti isso muito sobretudo no Centro de saúde porque eu não fiz nada na sala de 
tratamentos e eles já estavam à espera que fizéssemos até porque logo houve uma grande 
dificuldade em compreender os objectivos do nosso estágio lá e a única situação de observação 
e do facto de nós estarmos lá para compreender o funcionamento, a promoção e isso tudo não 
foi muito bem interpretado e nós que queríamos fazer e queríamos dar o máximo, pronto não 
só por nós mas porque achamos que conseguimos e queremos mostrar, não sabíamos até que 
ponto é que tínhamos que ir ou não, podíamo-nos envolver ou não. 

505 Na orientação clínica, os enfermeiros de serviço, acho que esperam muito a eficácia, eu notei 
isso o ano passado, que a minha orientadora ficou super contente porque eu ao segundo dia, 
peguei e disse que não precisava nada dela e despachei-me sozinha e fazia as minhas coisinhas 
e só ia dizendo o que é que fazia… e isso é uma coisa que eles valorizam imenso e que eu 
continuo a notar que valorizam que é a autonomia… ou seja, acho que isso faz sentido se 
calhar começar a haver, a partir já do 3º ano, que entra várias especialidades. 

505 mas depois também faz sentido ser o orientador do local de estágio, a partir de um certo 
momento, diria mesmo no 3º ano, a ser ele a acompanhar e o orientador clínico da escola fazer 
só intervenções mais pontuais.  

510 Porque é… é o que eu digo, é altura que nós começamos a prestar todos os cuidados e… e 
acho que não somos tão orientados estando com o enfermeiro, que tem muito mais outras 
coisas para fazer e assim teríamos um apoio maior, não era tão…(...)  Era um apoio para…para 
estar à prestação dos cuidados em si… isso habitualmente os enfermeiros também o fazem. 
Depois, era um apoio que também podia ser um apoio emocional, muitas vezes isso não 
acontece, perguntar aos alunos como é que se são os ensinos, como é que está a correr e isso 
depende muito depois do enfermeiro com quem se fica em ensino clínico, mas efectivamente 
eles não têm tanto tempo como um professor que esteja lá só para isso… e depois também 
relativamente aos trabalhos teóricos e aos trabalhos que são realizados em ensino clínico. 

512 Por acaso, agora estou a estagiar com uma enfermeira que, de facto, ela a primeira coisa que 
me disse foi que “não tinha jeito nenhum para orientar alunos, que odiava orientar alunos” e eu 
fiquei logo ali a Este mas depois ela disse-me que se preocupava muito com o que o doente 
dizia, com as relações com o doente, para além de tudo o resto que também é necessário. Eu 
acho que… eu fiquei muito contente por ela, de alguma forma, ser assim, porque eu de facto 
também sou assim…  

512 os enfermeiros do serviço eram muito novos e eu tenho a noção que os enfermeiros mais 
novos, se calhar, têm um feitio um bocadinho especial a lidar com os estagiários e querem 
coisas muito… mesmo que eles, se calhar, não saibam as coisas querem que nós saibamos 
(risos) e isso, às vezes, não é muito bom…  

512 e o que eu notava lá é que, com alguns colegas que eu estava, não sei se por… por eles 
próprios mostrarem insegurança ou, se calhar, por simplesmente não… os enfermeiros não, 
não sei dizer, não simpatizavam com essas pessoas…  

512 fui aprendendo, se calhar, a ter ou assumir uma postura que não desse largas a que o 
enfermeiro achasse que eu não tinha competências ou que não é capaz de… mas, ao mesmo 
tempo, que ele não abusasse… não sei, não sei, se pelas minhas expressões faciais, se a minha 
postura e tudo mais, eu sempre tentei ser assim… ou pelo menos demonstrar quando sabia, de 
facto, demonstrava que sabia ou quando não sabia, pelo menos, não demonstrava que não 
sabia (risos), para não deixar ali muita margem para esse tipo de coisas. 

517 Como em todo o lado, há bons e maus profissionais, há boas e más pessoas… há orientadores 
clínicos que não deviam ser de todo orientadores clínicos. (...) Porque a escola não os conhece 
e dá a responsabilidade de uma avaliação, de uma formação de uma pessoa, que eu muitas 
vezes considero que nem formação pessoal tem para enfermeiro quanto mais para ter uma 
aluno a seu cargo, não tem conceitos de pedagogia, não tem conceitos de enfermagem 
presentes…. 



517 eu acho que a escola devia ser responsável por fazer um rastreio, um crivar de todos os 
orientadores clínicos, porque eu considero que 60% do proveito que o aluno tira de um ensino 
clínico depende do orientador cliente, 40% é do seu trabalho, é da sua expectativa, tudo o 
resto… agora, 60% é da forma como orientador clínico o orienta.  

517 Mas, claro que, como eu volto a dizer, houve profissionais que, actualmente, ainda me servem 
como referência para os meus cuidados e lembro-me como é que ele fazia, lembro-me como 
era feito, lembro-me como é que ele estava nesta situação 

522 gostei essencialmente por causa das equipas, porque foram das equipas profissionais de 
enfermagem e outros profissionais de saúde que melhor me receberam e quando é assim 
parece que as coisas fluem melhor e quando temos uma certa ajuda por parte das pessoas e 
estão disponíveis é diferente de estarmos num sítio onde “lá vem o aluno perguntar”.  

522 Foi notar que há enfermeiros que estão despertos para o que é orientar alunos e enfermeiros 
que se calhar que deviam estar mais e não estão tanto. 

522 Distingue a disponibilidade para o aluno, o acompanhamento para aluno e  o tipo…como 
interagem com aluno, se é numa perspectiva negativista de avaliação, de… sempre a focar as 
coisas negativas. 

524 Os orientadores clínicos que nos permitem desenvolver o que aprendemos na escola, que nos 
motivam e que nos orientam para aprender mais. 

524 Só houve um serviço que também que eu senti…que também éramos um grupo de muitos 
alunos, e que eu senti que estarmos ali ou não estarmos era igual. 

524 A forma como os enfermeiros se dirigiam a nós, depois havia situações que “..então, mas eu 
vou assinar…”, porque depois era suposto os enfermeiros assinarem os nossos registos mas 
não assinaram, depois um dia lembraram-se… “…então, mas vou assinar um registo que nem 
se quer corrigi?”… foi esse… mas foi a única situação que eu senti… 

527 Eu acho que os enfermeiros orientadores são sempre um ponto de referência, claro que depois 
isto depende sempre da pessoa que nos está a orientar, mas eu acho que, independentemente 
disso, são sempre um ponto de referência que nos ajudam no nosso desenvolvimento 
profissional e pessoal e acabam por ser sempre um modelo, mesmo que… por que há…  

527 mesmo que nós, na nossa opinião, aquela pessoa não seja um bom profissional e tenha atitudes 
com as quais a gente não concordamos, nós também aprendemos pela negativa, por aquilo que 
nós vemos… para nós está a ser mal feito, mas nós podemos ter a comparação do que era 
suposto ser feito e não está. 

524 Acontece… também acontece, mas há sempre essa condicionante que eles nos estão a orientar 
e a qualquer momento vai-nos ser perguntado “porquê?”… e estamos um pouco mais 
retraídos, não quer dizer que a relação seja má. Ao princípio, claro que é, mas vai-se ganhando 
essa confiança e depois eles estão lá para nos ajudar, sem dúvida que sim. Sentimos é que 
temos uma maior responsabilidade em relação aos outros, porque estamos a ser avaliados e 
este contexto de estarmos a ser avaliados, muitas vezes,também nos condiciona bastante. 

506 Professores e Enfermeiros e talvez mais Enfermeiros porque são eles que estiveram ali a toda a 
hora a explicar-me, não é?  

520 Eu acho que… em cada ensino clínico, é diferente, não é? Há sempre pessoas que ajudam 
mais, outras que ajudam menos, depende. Eu tive ensinos clínicos que tive uma enfermeira 
orientadora que era cinco estrelas, que ensinava tudo, houve outras que ensinavam menos e 
apoiava-me mais em colegas de estudo, mesmo amigos meus que já são enfermeiros. 

520 Não é que não tivesse apoio, por vezes era incomodo… ou seja, não tínhamos uma 
proximidade tão grande ou não… se calhar, não era aquele tipo de enfermeiro que não faz 
questões aos alunos, que não justifica o que faz, que não pede justificações, pronto, ou então 
que tivesse aquele ar mais… menos íntimo, que não criasse aquela dinâmica entre 
enfermeiro/aluno para tirar dúvidas. 

525 Bom… nos locais de estágio, em termos de orientadores, pelo apoio que muitos nos dão e, 
infelizmente, o não o apoio que, às vezes, muitos também não nos dão… mas que em vez de 
“amarrar um pouco o burro” e fazer [imperceptível] ou então aproveitar aquela experiência 
para “eu não quero ser assim, eu não devo ser assim” e, então, evoluir por mim. Alguns 
orientadores escolares e depois ao nível dos professores…  

525 Eu… destaco mais o deixarem… em termos de… por exemplo, autonomia… darem-nos 
autonomia… inspirarem-nos, nem diria inspirarem, mais instigarem confiança e deixarem-nos 
à vontade e não serem aquele tipo “carrasco”, que anda ali atrás, porque isso acho que é muito 
pior, eu sinto que é muito pior, pelo menos no meu caso, não gosto nada que me façam isso 
(risos). 

 


