
 
Tema B.1.3 - Trajectórias - Contexto extrainstitucional 

 
Origem Unidade de sentido 
 CATEGORIA B.1.4:  Contexto extra institucional 
3.06 Por exemplo, eu e mais uns colegas, no Verão fomos à praia com um rapaz que não era de 

enfermagem, que era de informática também e nós começámos na brincadeira a falar. Nos 
brincamos, depois dos conhecimentos que nós temos, nós brincamos com palavras técnicas ou 
com determinadas coisas que aprendemos nas aulas. Depois, nós também brincamos com isso 
e ele não percebeu nada e coisas que já aconteceram connosco. Há situações pelas quais todos 
nós já passámos. É uma identidade. (...) É isso que eu estava mesmo agora a dizer, porque 
passamos por situações, apesar das diferentes, dos diferentes sítios onde possamos trabalhar e 
desde diferentes experiências que possamos ter, há coisas que são comuns, conhecimentos que 
são comuns, acções que são comuns. Há dilemas que são comuns. 

3.06 Já tive situações um bocadinho ridículas, de pôr termos das aulas. Por exemplo, o que é 
saudável e o que é que não é, mas chegar ao ponto de na rua ajudar alguém. «Olhe, eu sou a tal 
e tal, nós estamos em enfermagem e vou mostrar alguma credibilidade e…, não sei. Acho que 
foi o caso de uma unha que tava muito mal tratada e eu acho que estava quase a infectar, aquilo 
estava mesmo feio. 

3.06 É assim, começou-se a rir, disse que já tinha aquilo há muitos anos. Mas já voltei a fazer mais 
algumas vezes. No outro dia foi com um bebé. Eu adoro bebés. E reparei que a bebé tava 
muito aflita com os dentes e fiz um reparo à mãe. 

5.16 , mas familiares meus têm [problemas de saúde] … tiveram e ainda têm… e também pude… 
pude passar para o outro lado, ser eu o alvo de prestação de cuidados, enquanto família. (..) 
Pude também eu próprio dar valor ao que os profissionais… à futura profissão que vou 
desempenhar… pude aí também valorizar. (...)observar-me, porque pude ver… o que 
[imperceptível] também e ver como isso pode ser valorizado e interpretar isto, sim… em 
particular, os enfermeiros nos cuidados domiciliários, foi algo que eu já fiz em dois estágios de 
comunitária e pude observar como é importante e como desempenha um papel fundamental na 
vida das pessoas sem eles… as pessoas estavam desacompanhadas… as pessoas estavam 
desacompanhadas, não havia cuidados, são fundamentais… são fundamentais… as pessoas não 
podem viver sem cuidados de saúde e, em particular, os cuidados de enfermagem. 

5.19 sou o filho mais velho e sempre tive por parte dos meus pais… sempre me foi dado algum tipo 
de tarefas, por assim dizer, que exigiram de mim responsabilidade, a tal responsabilidade que 
eu falava há bocadinho. Isso 

5.19 foi posterior, sobretudo aos 16,17 anos, aquela idade que tem de se começar a ter 
responsabilidade e foram… e há certas coisas que são postas em cima de nós que obrigam 
também a crescer nesse sentido e a tornarmo-nos mais adultos e penso que, isso que os meus 
pais fizeram, essa… pôr certos tipos de tarefas e certos tipos de obrigações em mim e 
responsabilidades de fazer certas coisas que, às vezes, até podiam ser eles a fazer, mas ao 
transmitirem para mim obriga-me a ter responsabilidade de fazer aquilo até àquele dia, estou a 
falar de simples coisas, como uma carta que chega a casa para pagar por multibanco, o meu pai 
só dizia “Aquela carta está ali apara pagar!”, eu tinha de me orientar e até dia tal eu tinha de ir 
ao multibanco e desenrascar-me. 

5.19 ajuda a crescer, tomar conta, por exemplo, da minha irmã… isso já vem de antes.(...) Oito 
anos. Isso, sobretudo, também contribuiu bastante e outro tipo de acontecimentos também 
antes, aos 13 anos, que o meu avô teve em coma no hospital, em Castelo Branco, e a minha 
mãe tinha que ir lá todos os fins-de-semana. Nos fins-de-semana eu tinha de ir à sexta buscar a 
minha irmã, fazer o jantar para o meu pai e para mim, porque ele também vinha tarde, não 
tinha tempo de o fazer, tomar conta da minha irmã e organizar tudo ao fim de semana, aquilo 
que eram tarefas da minha mãe tive que as desenvolver. 

 


