
 
Tema A.2 - Acesso ao CLE - A entrada no CLE 

 
Origem Unidade de sentido 

 CATEGORIA A.2.1: A Entrada no CLE - Representações sobre o ensino superior 
1.01 [O ensino superior] “...serve para ter mais habilitações para poder um dia vir a entrar no 

mercado de trabalho. Tendo mais habilitações... em princípio é mais fácil entrar no mercado de 
trabalho.” 

1.01 “sempre teve sentido de necessidade de entrar no ensino superior” 
1.01 [diferenças do Ensino superior face ao secundário]“Das pessoas que conheço ... do que me 

dizem... acho que não é tão... obrigatório...Que não era uma coisa tão rígida com tantas regras. 
No secundário era coisas mais impostas. Aqui acho que somos mais nós que escolhemos, 
depende mais de nós. Ao início acho que vai ser um bocadinho mais difícil, talvez. porque..Já 
se sabe na universidade é sempre mais estudo que é preciso.” 

1.01 “Quem concorre ao ensino superior na área da saúde é para começar a trabalhar...” 
1.04 Agora se calhar provavelmente tenho que estudar mais do antes porque acho que há mais 

matéria. Penso que isto é mais puxado do que antes. 
1.04 Não tenho ouvido muita coisa, mas, pelo que tenho ouvido dizer parece que o trabalho aqui é 

mais porque há muita matéria e temos muitos trabalhos para apresentar. Outras pessoas que 
andaram na minha escola e entraram para enfermagem dizem o mesmo. (...)  

1.04 Sempre [quis vir para o ensino superior] Porque dá mais oportunidade de trabalho às pessoas. 
Às vezes não, porque há muitos licenciados que estão desempregados, mas é uma mais valia 
para quem procura ter um emprego ter uma licenciatura. 

1.06 Sim sempre, porque é a via, é o caminho onde se pode ter uma melhor qualidade em relação 
aos outros ensinos 

1.06 Onde vai haver uma melhor preparação para desempenhar uma profissão 
1.06 Em relação aos outros ensinos como por exemplo ao profissional, no ensino superior há um x 

de anos que normalmente são 3 ou 4, e isso vais nos dar uma boa preparação para entrarmos 
no mercado de trabalho para não entrarmos assim como se fosse de para quedas, e um 
bocadinho mal preparados, pelo menos é a ideia que eu tenho. 

1.06 No secundário eu pelo menos acho que no secundário o ensino é mais personalizado, é mais 
dirigido, há um maior acompanhamento dos alunos. E o ensino superior é mais cada um por si, 
é mais um auto estudo. Porque são imensos alunos e os professores não podem ajudar toda a 
gente, se temos um professor para uma turma enorme é normal que... assim seja. Pelo menos é 
o que eu penso pela ideia que eu tenho e pelos amigos que me disseram que se passa assim. O 
objectivo dos professores é também exigir que nós sejamos mais autónomos e não estarmos 
sempre pendurados nele. 

1.07 Acho que tudo é diferente, principalmente o grau de dificuldade, lá no secundário, como se 
costuma dizer... Já tínhamos a papinha toda feita, e agora aqui temos que… é diferente... aqui 
fui a uma aula de apresentação já tenho um trabalho para fazer, é o grau de dificuldade e de 
exigência é maior, o que me assusta um bocadinho, mas espero... não estou habituada a este 
ritmo, muito trabalho, muitas cadeiras, tenho 11 cadeiras este ano… 

1.08 Para aí a partir do 7º ano é que comecei a tomar um bocado de consciência que depois no 9º é 
que tinha que começar a pensar num área para escolher no 10º e para o 12º, e seguir estudos e 
tirar um curso. 

1.08 Se calhar porque sempre tive esta ideia de tirar um curso, porque o meu pai tem um curso, a 
minha mãe não, mas sempre foi…aquela ideia que é o correcto, quer dizer não é o correcto, 
porque há muita gente que não tira um curso e que se dá bem na vida, mas é aquela ideia que é 
sempre uma segurança. Assim, sempre fui criando a ideia que era importante seguir os 
estudos, e depois quando comecei a perceber e a gostar do que era a enfermagem… 

1.08 Sim, eu acho que sim nem que seja mais pela liberdade que nos dão. Por exemplo o que nos 
tavam a dizer lá em baixo, nós só vamos ás aulas se quisermos, nós só estamos aqui porque 
queremos ninguém nos obrigou a vir para aqui apara a enfermagem. Tou em enfermagem por 
que quero. Portanto eu não tenho que me sentir obrigada a vir às aulas. 

1.08 Tenho um bocado a ideia de que aqui já não vou ter aquela ajuda… não é ajuda... é aquele 
contacto com os professores, lá já toda a agente sabia o meu nome, se eu descia num teste já 
me vinham perguntar o que é que se tinha passado. Os professores sabiam como é que eu era. 
Aqui acho que já não têm que ter essa preocupação connosco, porque nós somos muitos mais. 

1.08 Dizem que às vezes nem sabem o nosso nome... mas acho normal… nós somos tantos. 



1.12 Ensino superior... antes de mais porquê… eu podia escolher outra profissão qualquer mas até 
pelos meus irmãos… e eles não têm o curso superior, têm o 12º ano e outros nem isso e têm 
trabalhos… sei lá um trabalha no supermercado, outro… pronto têm trabalhos básicos, até têm 
ordenados bons, mas acho que eles não estão satisfeitos com a profissão que têm. Digamos 
que têm uma profissão só por terem é a forma de ganharem a vida. 

1.12 Eu estou a tentar fazer uma coisa que realmente gosto, é mais por isso... e depois os 
licenciados (alguns deles) ganham bem, têm algum prestígio. Uma pessoa chegar ao pé de 
outro e dizer “ah! eu sou licenciada” ficam assim um bocado coiso em comparação com outra 
que não é, não é? 

1.12 Sempre pensei em vir, até porque o meu pai que andou na guerra do ultramar, era daquela 
época que as pessoas tinham muita potencialidade para muita coisa mas depois não avançavam 
porque não tinham dinheiro. Viviam da terra digamos, o meu pai tinha muitas potencialidades 
e não pode porque não havia condições. E eu agora porque há melhores condições tento fazer 
o melhor possível. 

1.14 Os meus pais é que me disseram no 12º ano que... “se com o 12 já é complicado arranjar 
trabalho…”. Às vezes com o curso superior também já é complicado arranjar trabalho, mas eu 
queria fazer um curso superior 

1.15 Dos professores por exemplo, estava à espera de uma coisa diferente espero que sejam 
simpáticos. Que os professores fossem mais maus. Foi a apresentação, mas agora fico à espera 
de tudo, né? 

1.15 Acho que cada um vira-se como puder, pelo menos é o que tenho ouvido dizer. Agora vamos 
saber. 

1.15 Tenho a ideia que os professores não nos ligam muito e nem sequer nos ligam muito. 
1.16 basicamente, aos 17 anos, não me via a não estudar, ainda e vivia com aquela rotina de estudo. 

Embora a férias me tenham agora dado experiências de trabalho, nas colónias de ferias 
1.16 Mas em todo o caso, também por causa do emprego, porque dizem se uma pessoa hoje em dia 

não tiver uma licenciatura, ou um mestrado ou um doutorado, não consegue um emprego 
fiável, pelo menos a longo prazo e um ordenado pelo menos para sustentar uma família. 

1.16 O último ano do ensino secundário já foi um bocado trabalhoso, e agora acho que deve ser 
muito mais trabalhoso 

1.17 Porque a candidatura ao ensino superior... Porque é o melhor para mim, porque é o melhor 
para cada pessoa que se possa candidatar ao ensino superior, ao nível pessoal, e interpessoal, e 
desenvolver uma carreira que lhe possa dar frutos, pessoalmente ou aos outros que estejam à 
sua volta. 

1.17 Em muitos aspectos porque isto vai ser uma especialização, vamos aprender mais coisas 
focalizadas num certo ponto. Virado para um certo ponto. Tenho a noção que provavelmente 
irá ser um pouco mais trabalhoso, mais difícil, mas como é obvio... 

1.17 porque como estamos a profissionalizarmo-nos numa certa área temos que ir aos pormenores, 
temos que ir ao... ter várias vertentes, por isso é que temos várias disciplinas ao mesmo tempo. 
E por isso é que temos as acompanhar todas ao mesmo tempo, e não podemos deixar para trás 
e por isso é que é mais difícil e mais trabalhoso 

1.18 Eu fiz a minha escola num colégio particular, e então toda a gente sabia da vida de todos. Os 
professores eram muito agarrados aos alunos. Não tínhamos muito liberdade para nada, e as 
pessoas quando saem daquele mundo em que vem para Lisboa para uma faculdade grande em 
que as regras são completamente diferentes. Tudo é diferente, o facto das faltas... O convívio 
com mais pessoas e novas, a aproximação entre professores e alunos no secundário é maior, a 
aproximação entre professores e alunos é maior no secundário os professores preocupam-se 
mais. Ninguém me vai obrigar a fazer nada porque… 

1.10 Sempre pensei em vir. Acho que é importante para ter um curso, é melhor ter um curso, ou 
então vai-se trabalhar para coisas que não precisam de um curso, por exemplo empregada de 
uma loja ou de... uma empregada qualquer de outro serviço, ou então vai-se tirar um curso 
técnico, que não são muitos hoje em dia, e os que são... não me interessam, para se ter uma 
profissão … para se ter um profissão é melhor ter uma licenciatura. 

1.10 Para já que não estamos obrigados porque às vezes há muita gente está no secundário obrigada 
porque os pais querem. E eu aqui duvido. Há pessoas que os pais podem pressionar para vir 
para aqui, mas obrigados não.  
No secundário, nas aulas é mais aquela obrigação de… a maneira de dar as aulas é diferente. É 
mais obrigação de.. “ah! hoje vamos dar esta matéria porque tem que ficar arrumadinho e 
temos que deixar isto já dado, porque depois temos os exames e...” e aqui nós temos que 
aprender é mais cada um ao seu tempo. É para ser integrado ao longo dos quatro anos. 



1.19 os meus pais não são de cá e os meus avós não lhes puderam dar condições para o estudo, e 
talvez por isso os meus pais trabalharam muito para eu poder estudar, e se calhar isso também 
me motiva para eu um dia chegar mais além e dar aos meus filhos as mesmas condições e 
melhores ainda se possível. 

1.19 Espero que os professores nos dêem um apoio na passagem do 12º ano para aqui, os 
professores,, porque é uma autonomia muito, muito diferente. No secundário também 
tínhamos trabalhos de grupo, mas era um acompanhamento muito diferente, acompanhavam-
nos mais e diziam-nos tudo o que era preciso, aqui penso que nos dão  tema e nós vamos à 
procura e ver e apresentar. Aqui temos que procurar quais os tópicos que o problema nos pode 
fornecer para a gente trabalhar aquele assunto. 

1.19 Muitas coisas são diferentes, somos muitos mais autónomos, não há não seguimos os livros 
porque não temos livros adoptados pura e simplesmente. Não temos a matéria no livro, temos 
que andar à procura da matéria como dizem. Fazer muitas pesquisas fazer um estudo… não 
deixar acumular muito matéria 

1.20 Pelo que eu já vi… livros não há. Nós temos que ir à procura do que houver para a matéria que 
interessa, no secundário abria-se o livro e o professor dizia: “Abrem das páginas tantas às 
tantas. Estudam daqui ali e fazem estes exercícios.” Aqui não! “Vão à procura ou têm as folhas 
na reprografia. Não... a gente é que temos que ir à procura do trabalho não é ele que está à 
nossa espera. 

1.28 A enfermagem corresponde a uma minha primeira opção de vida, quando tinha 18 anos, que 
depois desisti e fiz outras coisas. No entanto, seguindo aquilo que eu achava que era 
importante em enfermagem… Nesta altura, para além de querer voltar a fazer isso, ter um 
trabalho para o resto da vida, vá, mais ligada às pessoas, mais do que eu tenho hoje, também 
contou a empregabilidade. Porque eu, na verdade, para estar perto, mais perto das pessoas 
podia fazer qualquer coisa na área da saúde. Antes de vir para aqui estava em tecnologias da 
saúde e, também por uma questão de empregabilidade, achei que era melhor vir para aqui. 

1.28 mas…(pensa) depois veio a questão da empregabilidade, porque eu ía fazer um segundo curso, 
quero trabalhar no segundo curso, não vou fazer isto sem depois ter um proveito, um proveito 
próprio, exercê-lo... Mas preciso de fazer. Eu espero conseguir isso mais com a enfermagem. 

1.23 foi uma grande questão lá em casa porque a minha mãe é a pessoa mais adepta dos cursos 
práticos, coisas mais práticas a partir do nono, e eu sempre disse que achava que as pessoas 
estavam vocacionadas para várias coisas. E eu, como tinha muito boas notas, e tenho uma 
capacidade de aprender muito rapidamente, não estudo muito, nunca estudei muito, mas 
sempre tive muito boas notas. E sempre achei que, como tinha vocação para estudar, devia 
continuar a prosseguir os meus estudos e ingressar no ensino superior. 

1.23 a primeira ideia é que acho que aqui é ao contrário do ensino secundário é que não há faltas 
(risos) 

1.23 Os professores, nós temos ideia que no ensino secundário, os professores são mais distantes, 
mais..pronto não querem tanto saber… 

1.23 O próprio ambiente da faculdade é diferente, somos também mais velhos…é uma liberdade 
diferente. 

1.25 Não, nunca tinha isso em mente, nunca tive isso em mente. Mais tarde sim, quando tivesse um 
trabalho que me permitisse ter um ordenado que desse para desdobrar e conseguir pagar os 
meus estudos, nem que fosse nocturno. Mas naquela altura não era propriamente… 

1.25 Mas infelizmente, perante a situação familiar, não permitia, a nível monetário…(...) Estava 
completamente fora de questão, não havia mesmo hipótese. E então, isto ficou fora de questão 
e no décimo segundo ano, na altura, pensei simplesmente em acabar e não pensar 
propriamente em ter muito boas notas que é para… 

 CATEGORIA A.2.2.1: A Entrada no CLE - Razões de escolha da escola 
1.03 Desta escola já ouvi falar muito bem, do ambiente, do espírito e dos professores também. 

Também me fica mais perto de casa. 
1.07 Porque ouvi dizer que era a melhor do país. 
1.12 Uma boa escola, já ouvi dizer, tem prestígio, tive a falar com uma veterana, me disse que aqui 

nesta escola ensinam uma coisa que não ensinam nas outras: cada enfermeiro pensar pela sua 
própria cabeça. 

1.12 Nas outras escolas (não estou a dizer que nas outras escolas, não haja), mas digamos que nas 
outras escolas os enfermeiros são mais paus mandados. As pessoas ficam mais... Fazem os que 
os médicos querem, são mais paus mandados, e eles aqui puxam mais por nós. Dizem-nos que 
temos direito a isto ou àquilo, que temos capacidade para mais, e é isso. 

1.14 Porque me falaram que é a melhor, disseram-me que os alunos saem muito bem preparados. A 



minha dúvida era entre esta escola e a outra aqui mais perto. 
1.15 Eu escolhi enfermagem, e sempre ouvi dizer que esta era a melhor escola. Até pessoas de lá da 

minha terra e agora estão lá a trabalhar, uma amiga minha 
1.15 Além disso, também tenho perto o estádio, é uma boa área faço atletismo e como já tinha aqui 

casa… e não vou pagar nada pela casa onde estou. 
1.16 O que me disseram foi que aqui desta escola vinham cá buscar mais enfermeiros do que das 

outras. E li também em fóruns da Internet, mas agora não sei se isso ainda é verdade. 
1.17 Pelo simples facto que poderá ser a melhor para mim, de todas aquelas que... vi aquela que me 

poderá vir a profissionalizar melhor, o lote de escolhas... esta pode ser a melhor, soube... É um 
conceito que as pessoas normalmente têm, tanto as que cá estão dentro como as que estão lá 
fora 

1.17 Falei com pessoas, vi na net, e até por experiências, minhas. Diziam-me que a escola era boa, 
tinha bons professores... 

1.17 e grande parte dos enfermeiros quando saiam daqui iam para o mercado de trabalho, tinham 
um bom estatuto quando saiam porque exactamente desta escola. 

1.18 O ano passado fiz melhoria porque não consegui entrar em Lisboa em enfermagem e esta 
escola... para já, porque tem fama, ouve-se que é a melhor no país e ouve-se por todo o lado, e 
no contacto com os nossos professores e nos psicotécnicos quando se fala desta escola, é 
sempre a melhor. 

1.10 Para já porque sempre ouvi dizer bem da escola, do ambiente, dos professores, que se 
conseguia sempre emprego, que tinham boa formação, que… desde o ano passado tenho cá 
algumas amigas, que entraram para cá o ano passado e gostaram imenso. E pus esta em 
primeiro. 

1.19 Primeiro… porque me fica perto de casa e segundo porque tem muita fama e de que vêm 
daqui muitos enfermeiros com capacidade para trabalhar e que também arranjam rapidamente 
emprego, e sei que não demoram muito tempo para arranjar emprego… às vezes quando 
fazemos o estágio nos hospitais e quando acabamos o curso chamam o pessoal daqui. E isso 
também me motivou. Porque quando acabar quero começar a trabalhar. 

1.29 Localização, daquilo que se houve falar do nome e pronto, tinha uma ideia, que eu tinha uma 
colega noutra, mas a comunicação…..E depois pelo Hospital, que eu fiz aqui um estágio… 

1.23 Houve alguns motivos…era a última opção, eu só tinha uma opção de enfermagem fui ver as 
médias e era a escola que tinha média mais alta; como eu não queria enfermagem não sabia 
muito, não é? Era a que tinha média mais alta. 

1.23 basicamente foi por aí, ter a média mais alta, eu associei também que média mais alta, as 
pessoas querem um bom trabalho aqui basicamente… Só que depois de me ter inscrito e de ter 
entrado, eu fui falar com colegas minhas que souberam, que queriam enfermagem, que é a 
melhor escola de Lisboa…e eu perguntei “Como é que é a faculdade, que eu não tenho 
noção”, “Ah, é a melhor faculdade de Lisboa, vais-te dar bem”..e pronto. Porque quando não é 
a nossa área, nós, assim no início… 

1.23 Eu sei qual é o hospital que eu quero ir, por vários motivos, não é? Mas como não é a nossa 
área de preferência, nós não temos muita noção de como são as coisas. E pronto eu tenho que 
insistir e já falei, entretanto - mesmo antes destes quatro dias - com pessoas que conhecem 
muita gente cá, e que sabem que é uma boa escola… 

1.24 Sempre ouvi falar desta escola como sendo a melhor... O nome... mas sempre tive a ideia de 
concorrer para esta.Parece-me que havia outra estrutura, eram mais dinâmicos. Agora acho 
que os militares também trouxeram outro ânimo, outra vivacidade... Aquele espírito de 
iniciativa e de vontade, porque acho que o enfermeiro deve ter aquele espírito de iniciativa e 
de voluntário 

 CATEGORIA A.2.2.2: A Entrada no CLE - Escolha do curso 
1.01 “era um curso que tinha a ver com o que eu queria, era Medicina que era a minha primeira 

opção, esta era a minha quarta opção depois das escolas de medicina de Lisboa e de Coimbra, 
e achei que tinha alguma coisa a ver, que era mais próximo daquilo que eu queria.” 

1.01 [O que atrai] “A parte da saúde, de ajudarmos as pessoas de contactarmos com elas. Gosto 
dessa parte. E também a parte dos conhecimentos de medicina acho que é importante.” 

1.01 [Que fez despertar o interesse] “Numa disciplina que era a área de projecto e do estudo do 
meio (...) Falámos com as pessoas, e no nosso projecto tínhamos que construir uma maquete 
de um hospital, tínhamos que conhecer, andamos em vários hospitais, contactámos. E andamos 
a procurar informação, e quando entramos e falámos com as pessoas.” 

1.01 [o interesse] “foi surgindo ao longo do tempo, era aquilo que me despertava mais a atenção. 



Fiz uns trabalhos relacionados com esta área no secundário. Relacionado com hospitais, tive 
que andar a pesquisar dentro dos hospitais e gostei de ver e da experiência.” 

1.01 “Eu vi muita gente que ia para fisioterapia. Mas enfermagem eu acho que tem mais saída.(...) 
Porque foi as pessoas com quem falei. falei com colegas que tinham ido para Fisioterapia e 
também para enfermagem e fiquei com a ideia que a enfermagem tinha mais saída.” 

1.02 E desde pequenina que eu dizia que queira ser médica 
1.02 [as outras opções] “foram as 3 opções de medicina. Uma em Lisboa, uma em Coimbra e outra 

na Beira Interior, e depois foi medicina dentária e enfermagem…não me candidatei às duas de 
Medicina de Lisboa porque a nota do exame de física não permitia pensar nisso” 

1.02 Porque apesar do que as pessoas dizem eu penso que a enfermagem tem mais a ver com 
medicina do que outra coisa, porque se era para eu ficar parada um ano …isto é… sem estar 
no curso que eu queria... mais valia ficar num sítio em que… tinha alguma coisa a ver, por 
exemplo medicina dentária... O primeiro ano é exatamente igual ao primeiro de medicina, mas 
enfermagem é mais outra vertente, uma vertente mais hospitalar, e também tem a disciplina de 
anatomia, é um ano em que dá uma certa equivalência, e pronto dá já para eu me começar a 
ambientar ao espírito enquanto há pessoas que conheço que entraram em farmacêutica e não 
tem tanto a ver com a medicina como a enfermagem. 

1.02 Sim desde sempre, quando era novinha também queria ser bailarina e essas coisas, mas não sei 
se há no ensino superior. Mas mesmo mesmo desde pequenina sempre disse que queria ser 
médica e até dizia... que queria ser pediatra, mas agora já mudei e quero ser obstetra.. vou para 
outra vida, vou pela obstetrícia. Mas sempre disse que queira ser médica. 

1.02 Porque eu adoro.. mesmo de paixão.. a história do início da vida e desde sempre me fascinou a 
história da vida, da fecundação a ideia de dois gâmetas se juntarem. E darem um novo ser a 
partir de uma célula  e o período de desenvolvimento embrionário é lindo. E também o próprio 
parto é um momento muito importante na vida da mãe, e para o bebe também mas aí ninguém 
se lembra. E ficam algumas coisas, não é? Sei que quando nasci foi complicado, nasci em 
sofrimento e essas coisas todas... parece que foi difícil eu sair… 

1.03 Medicina é. Mas o ano passado estive em biologia celular noutra faculdade. Mas saí porque de 
todo não era o curso que eu queria, porque em saídas profissionais não era o que eu queria, era 
mais laboratórios e assim e o que eu queria não era isso. Era um curso que dava ou para 
investigação ou para dar aulas, mas eu não queria nenhuma destas, mas o que eu queria era na 
saúde, e estar em contacto com as pessoas. 

1.03 Sim, sempre quis porque sempre tive sempre na ideia tirar o curso de medicina… agora essa 
hipótese… (hesitação) ainda está de pé, mas … tem sido bastante difícil... 

1.03 Nunca tinha concorrido para enfermagem. O ano passado concorri para medicina, biologia e 
físico-química... Acho eu. Este ano escolhi Medicina e depois Medicina Dentaria e depois é 
que foi Enfermagem 
Este ano é um curso que eu tenho a certeza que vou gostar porque é interessante, tem coisas 
interessantes e já ouvi falar muito bem, de muitas pessoas aqui desta escola e de outra também. 
E para além disso tem saídas profissionais que eu acho interessantes. 

1.03 Falei com enfermeiros que falam muito bem do curso mas em termos de emprego não falam 
tão bem. É muito à base de trabalhar por turnos e que é muito cansativo e dizem que o curso é 
muito giro, mas que depois no trabalho não serve de muito, que não tem muito a ver. 

1.03 Quem me falou muito bem do curso são amigas minhas que entraram e me dizem muito bem, 
que o curso é muito giro, e vejo-as muito entusiasmadas, algumas até queriam também 
medicina e já desistiram de ideia e revolveram ficar por cá. E ficam… Dizem que como não 
conseguiram entrar lá ficaram mesmo por aqui... 

1.03 Pensei também em psicologia, mas em termos de saídas profissionais era difícil. Gosto mesmo 
é mais da área da saúde. 

1.03 [Prefiro Medicina ]Porque é um curso que acho que é óptimo e aprende-se muito, e depois as 
saídas profissionais... eu acho que a especialização... que eu queria era mesmo ser médica, ser 
pediatra. Gosto de estar em contacto com pessoas. O que me interessa é tratar as pessoas, e o 
que me interessa são mesmo as coisas relacionadas com o tratamento. 

1.04 [Enfermagem porque] Desde pequenina andava em hospitais. Tinha muitos problemas de 
ouvidos e sempre fui bem tratada e então decidi seguir o exemplo que quero, que espero vir a 
conseguir. Fui uma vez operada e estive internada. 

1.04 Não ponderei outras, porque medicina já estava fora do alcance por causa das médias…mas 
mesmo que tivesse média, escolhia a enfermagem. Acho que entre o enfermeiro e o doente há 
um maior contacto do que o médico, porque o médico esta um bocado mais afastado. Porque o 
enfermeiro está mais… passa mais tempo com o doente do que o médico, porque o médico só 



vai lá ver 
1.06 mas a minha mãe dizia-me: “ah! Vai! Vai!” Não tentei sequer ir para medicina, disse que não 

queria ter tantos anos a estudar, e nem sequer é só por causa disso… era pelo que… no que me 
iria tornar, naquele ambiente competitivo, não queria isso 

1.06 Ah! Enfermagem… é assim... Eu, há uns anos atrás, eu pensei em medicina, mas penso que o 
curso de medicina é muito pesado. 

1.06 Já tinha pensado em fisioterapia, mas o curso é mesmo este já há muito tempo que eu quero. 
1.06 E acho que os doentes vão precisar sempre de pessoas para a tratarem de eles e cada vez vai 

haver mais… há sempre doentes. 
1.06 Fisioterapia porque trabalham muito com as mãos, ajudam as pessoas a melhorar… lá está a 

minha prima também gostava muito, em alguns casos vê-se um desenvolvimento, uma 
progressão das pessoas, e isso é satisfatório para a pessoa que está a trabalhar, ver os 
progressos. 

1.07 O contacto e a ajuda, principalmente. Aquilo que me dá gozo e dá prazer é ver se consigo fazer 
alguma coisa pelos outros, é isso que eu sinto que quero fazer e é isso que me dá gozo 

1.07 Pensei em psicologia e pus em última opção, mas não era bem aquilo que eu queria. Gosto 
muito de estar com os outros de ouvi-los, de entendê-los, mas aquilo que eu gosto mesmo é de 
tratar e de ajudar, e de cuidar. 

1.07 Eu queria mesmo era vir para Lisboa, tenho cá muitas pessoas conhecidas, as minhas três 
primeiras opções foram Enfermagem, depois foi dietética, psicologia e depois pus reabilitação 
psicomotora, para a medicina nem pus porque sabia que não iria ter média suficiente e estava a 
desperdiçar opções para entrar. 

1.07 Eu sempre gostei da área da saúde, pronto, e primeiro tinha aquela ideia da medicina porque 
depois sempre quis ser médico, por que é aquilo que se conhece melhor, é o ser médico, 
quando se é pequenino, não é tanto o ser enfermeiro, mas depois pronto… as médias 
começaram a falar mais alto, como são médias de 18 ou de 19, não é?..., quando entrei para o 
10º , e comecei a olhar mais para a enfermagem e gostei a gostar mais de conhecer aquilo que 
se relacionava com a enfermagem e a saber mais coisas. Porque acho que é mais de contacto 
com as pessoas de estar com elas, não é tanto aquela coisa de mandar, porque lá está… o 
médico manda o enfermeiro fazer, pelo menos é essa a ideia que eu tenho. 

1.08 Foi mais as médias. Foi um bocado de arrastão, primeiro era a medicina depois ver uma coisa 
com uma média mais baixa. 

1.08 E também o facto de ser uma coisa mais geral. Por exemplo um fisioterapeuta está mais 
naquela área da fisioterapia, sei lá… ser um psicólogo só na psicologia. Os enfermeiros 
acabam por ser assim um bocadinho de tudo, o facto de ser mais geral torna-se especial. 

1.09 Porque quando eu andava no 9º ou no 10º ano fiz aqueles testes psicotécnicos e eu tinha 
sempre a ideia de psicologia que era o que eu queria seguir. Mas no verão do 11ª ano fiz um 
estágio nos bombeiros voluntários, em que fiz um curso de socorrismo, e gostei daquilo e 
adorei mesmo aquilo e andei nas ambulâncias e quis mesmo saber mais, e achei que a 
psicologia era mais estar num gabinete sentado e a enfermagem era uma coisa mais prática e 
se pudesse estar nos bombeiros ou no INEM era ainda melhor. E pronto… foi por isso que eu 
fui parar à enfermagem. 

1.09 Ajudar as outras pessoas, nos momentos mais difíceis que é quando elas precisam, mais… e 
aprender mais sobre a nossa natureza, que é nós vamos estar muito ligados ao nosso corpo 

1.09 -. Mais para aprender como funciona a mente das pessoas, como as pessoas reagem nas 
situações. Pessoas diferentes em situações iguais E aprender sobre o nosso organismo, sobre as 
doenças 

1.09 Foi… foi… também pensei em psicologia como já disse, mas também tinha inicialmente 
pensado em medicina, parece um bocado contraditório com o que eu já disse dos médicos, mas 
eu acho que… eu com as ideias que tenho tornando-me médica podia ajudar a mudar as coisas 
cá na terra. E então queria a medicina, mas como a média estava assim um bocadinho puxada 
já não tentei, mas não estou arrependida. 

1.12 Bom antes de mais é um curso que eu gosto interessa-me as temáticas gosto… é um curso que 
tem saídas profissionais, é também um curso que eu gosto… e pronto… é basicamente porque 
eu gosto. 

1.12 Sempre gostei de ajudar os outros e de lidar com as pessoas… cuidar dos outros. Tenho uma 
amiga minha e é um bocado mais velha que eu e ela é massagista e eu gosto de aprender com 
ela, das massagens e assim… e eu aprendo muita coisa com ela e fui-me interessando por isso. 

1.12 E se calhar também foi um bocado influência os meus pais, porque a minha mãe sempre disse 
que gostava eu fosse médica., só que não consegui entrar em medicina.(...) se tivesse média 



para isso era. Mas se calhar ia-me desiludir um bocado com o curso. Porque já ouvi dizer que 
o curso é um bocado pesado e eu tenho a noção disso. 

1.12 no meu primeiro décimo segundo ano desleixei-me completamente e só consegui nota para 
enfermagem. Entrei, e depois andei ali uma semana a perceber se me matriculava ou não…a 
minha mãe a puxar para um lado para a medicina, mas outras pessoas…. e a minha mãe queria 
que eu ficasse mais um ano no 12º a fazer melhorias de notas, para ver se conseguia então a 
medicina. Pronto foi o que eu acabei por fazer… até porque eu comigo própria... eu sentia que 
podia fazer melhor... Eu... enfermagem... não era um curso que inicialmente assumia. Mas 
gostava de esforçar-me por uma nota superior, mas o ano passado não foi muito famoso. Mas 
depois acabei por não me inscrever na outra escola, e tentei esperar mais um ano. Até por 
descargo de consciência, porque se eu não o fizesse ia andar sempre com a pulga atrás da 
orelha: a pensar: “ah! podia estar agora a fazer melhoria de nota e para o ano entrar em 
medicina. E pronto. Foi mais por isso. 

1.13 Porque enfim desde pequenina todas a as minhas brincadeiras eram relacionadas com a 
enfermagem e a medicina, inicialmente era para ser medicina 

1.13 Pensei sim, como medicina as médias são muitos altas. (...) Sim, teria, que eu gostava. 
1.13 porque desde pequenina que tive uma vizinha que era enfermeira e é mãe de um grande amigo 

meu e eu ia lá para casa e sempre tive grande contacto com a profissão antes de vir para o 
curso. Ela trabalha num hospital e eu fui lá uns dias ao serviço dos idosos e doentes terminais, 
de geriatria (também tinha parte de internamento de urgências), e fui lá ver se gostava em 
Agosto passado, e uma amiga da minha mãe, também está numa escola de enfermagem... e 
sempre gostei das áreas da biologia, e da saúde. 

1.14 eu nunca quis ir para médica, nunca foi coisa que me fascinasse, mas enfermagem não.. é 
aquele contacto... aquela... é sempre diferente... é sempre pessoas diferentes, posso contactar 
com elas, não tenho tanta responsabilidade como o médico, mas tenho a minha parte de 
responsabilidade. E tenho o contacto... posso rodar por varias áreas, é mais ou menos isso. 

1.14 e então dentro dos cursos superiores o que é que me despertava mais o interesse? Era a 
enfermagem. 

1.14 Então aí… também pensei na Fisioterapia, não fui, talvez por influências das pessoas que 
conhecia de serem de enfermagem e a fisioterapia... Não fui lá ver como era a profissão e a 
enfermagem fui. Embora tenha um colega fisioterapeuta. 

1.15 Inicialmente eu tinha pensado em medicina, mas depois vi que a minha média não dava, e 
interessei-me  mais pela enfermagem e vi que podíamos lidar com pessoas, cuidar delas e 
assim, termos mais contacto e isso interessa-me. 

1.15 - pensei assim na área das ciências e da biologia, mas como isso não tem assim muita saída… 
1.16 Ora bem, teoricamente antes de fazer os exames enfermagem estava em quarto lugar nas 

minhas opções. Quando fiz os exames tive pior nota a físico- química (tive 12), e excluí logo 
as minhas duas primeiras opções que eram medicina e medicina dentária, 

1.16 e entre essas duas primeiras tinha a enfermagem e a farmácia, porque sempre me disseram que 
tinha mais saída 

1.16  e também por que era mais ligada à química e menos à biologia como é esta 
1.16   E também pus no papel que entreguei a farmácia em primeiro e depois esta escola em segundo 

e outra de enfermagem em terceiro, foi um bocado puramente matemático, por que eu não 
conhecia nenhuma das escolas. 

1.16 A proximidade (hesitação) foi sempre uma questão que eu me impus. Que eu me interroguei a 
proximidade ao exercer a minha profissão e outro indivíduo. Eu nunca nas minhas relações, 
costumo de ter assim proximidade... Sou um bocado tímido com as pessoas, mas agora 
ao fim de dois ou três anos, foi uma coisa que foi evoluindo, e agora, enfermeiro ou médico 
não é uma coisa que... não conta… até pelo trabalho que tive durante o verão tive que trabalhar 
esse aspecto, porque estavam sempre a vir e eu tinha que me relacionar com eles, a pedirem a 
coisas, foi uma coisa que alterou  minha mentalidade. 

1.17 Porque sempre foi uma das minhas opções. Sendo honesto... 
1.17 Também por alguma influência familiar e dos amigos, mais familiar do que dos amigos 
1.17 e fundamentalmente, pelo gosto pessoal do contacto com as pessoas, é uma profissão 

extremamente curiosa 
1.17 em primeira opção foi sempre a enfermagem. Eu ponderei outros cursos para além da 

enfermagem, caso não conseguisse a enfermagem. Pensei em radiologia, pensei em 
reabilitação psicomotora, pensei em radioterapia também. 

1.18 Porque é um sonho desde pequenina, mesmo desde muito pequenina, ser enfermeira. É 



verdade que me passou um bocadinho pela cabeça medicina, que acho que passa um 
bocadinho pela cabeça de todos. Acho que a enfermagem tem um contacto muito próximo das 
pessoas, o fazer o curativo, os pensos 

1.18 Os amigos são enfermeiros quase todos 
1.10 há uns tempos atrás escolhi medicina, porque a minha mãe é trabalhadora num centro de saúde 

e eu sempre de pequenina ouvi falar e daquele ambiente e assim, e depois quando fui para o 
décimo ano comecei a ver que não era bem aquilo. Para já não tinha as notas que era preciso, 
depois comecei a ver que não era bem aquilo que eu queria. Porque o que eu gostava mais era 
de estar com as pessoas de conhecer as pessoas. O médico é mais aquele papel de diagnóstico, 
não está tanto tempo de presença como o enfermeiro. E então foi por isso que escolhi a 
enfermagem 

1.11 [está cá] Há três anos. Lá estudei, e depois cá passei para o 10º, 11º, 12º ano. É um acordo 
entre países, dos PALOP, dos países de língua portuguesa. Eu não fiz exame. Fui entregar a 
certidão, e pronto… eles vão anexar aquilo e a pessoa entra directamente, por contingente 
especial. 

1.11 Eu fiz o exame… eu queria fazer o exame… sabia que tenho algum direito na embaixada, mas 
isso não quer dizer que não faça exame, eu fiz o exame. 

1.11 Era para medicina, para enfermagem. De tudo o que era saúde, eu gostei. (...) Desde pequena, 
eu tenho um sentido para… quero… quando eu vejo a pessoa doente, desde pequena... Quero 
ser eu a tratar essa pessoa. Descobrir o que essa pessoa tem. Tive oportunidade de ir ao 
hospital, porque gosto... Desde criança... Já tenho essa coisa na cabeça... Quero ser médica. 
(...) Eu gosto de tudo… desde que seja saúde eu gosto de tudo. 

1.11 Porque a escola de medicina fechou, a escola de enfermagem fechou na minha terra. Tinha 
fechado por causa da guerra agora já reabriu. Os cubanos voltaram para casa e a escola fechou, 
não havia mais nada. Quando eu cheguei cá e eles reabriram. 

1.19 Inicialmente tinha pensado em medicina no décimo ano. Depois… as minhas notas também 
não davam para medicina, mas não foi só isso que me levou a enveredar pela enfermagem. Em 
enfermagem há um maior contacto com as pessoas, há uma maior relação com elas. É preciso 
dar muito de nós e gostar muito dos outros, até porque gosto muito das crianças e gosto muito 
de idosos e já tive experiência com o meu avô que  morreu. 

1.19 [Desisti da medicina] Porque são muitos anos de estudo e também porque não… tenho… não 
gosta muito de estar sentado atrás de uma secretária a ver entrar e a sair as pessoas. Sinto-me 
melhor a andar para a frente e para trás a cuidar da pessoas e a tratar delas num trabalho mais 
dinâmico 

1.19 enfermagem é tudo o que eu quero agora até ao fim e vou fazer tudo para conseguir. 
1.20 É assim... eu sou da Marinha, e quero seguir a marinha a Marinha está  seguir uma 

reestruturação em termos de cursos e quadro e etc. 
E então com esta nova reestruturação estava a achar difícil entrar para os quadros e então a 
única forma de eu entrar para os quadros ou era ir para enfermeiro, ou maquinista naval ou 
electrotécnico que é que eu eles lá têm. E então... eu máquinas não me fascinam, nem sequer 
carros, tenho lá o meu mas nem lhe ligo. O carro é para andar leva-me onde quer mas não ligo. 
Decido então concorrer ao curso de Enfermagem porque, para além de me pôr nos quadros, 
possibilita-me de subir na carreira. 

1.20 Também concorri à escola naval, mas achei que era desadequado. Os alunos concorrem para 
ser oficiais e não me agrada, do meu ponto de vista e não me agrada a atitude dos próprios 
oficiais. Chegam lá... Levam uma mania... E só... Não ligam nada para ultrapassar seja o que 
for... Camaradas e etc.  

1.20 E eles lá só têm os cursos deles, que só serve para lá, que não serve nada cá para fora, sem ser 
Medicina. Eles têm administração, que com algumas cadeiras feitas equivale a contabilista. 
Têm engenharia e que também só tem máquinas. 

1.27 Porque na marinha a nível de carreira é a única hipótese que eles dão. Não há nenhum curso da 
faculdade que eles dêem as possibilidades que dão em enfermagem, não é que eu não goste, 
mas preferia outra coisa. A contabilidade. 

1.28 ..- Portanto eu no décimo ano, por aí, optei na área da saúde, logo. Optava só por saúde, tinha 
noções básicas de saúde, depois interessavam-me muito as coisas sobre a vida, interessava-me 
muito a vida não só as pessoas mas tudo, tudo o que é vivo. E tinha mais Biologias e pró aí 
fora, depois as disciplinas eram…eu gostei das disciplinas.  

1.28 No décimo ano, um professor de Saúde, convidou-me a mim, ao nosso grupo, para fazermos 
uma apresentação de um caso de tuberculose (risos) para umas Jornadas da Saúde e nós 
queríamos todos mais… 



1.28 E eu entendi que o que eu queria era evitar que as pessoas adoecessem e achei que os 
enfermeiros não tinham autonomia, condições, para na verdade fazerem isso. Parecia que ir 
para um Centro de Saúde dar vacinas, era muito pouco 

1.29 Eu não tinha uma grande ideia, uma ideia formada de enfermagem. Não era positiva nem 
negativa. E principalmente não era negativa. 

1.29 A minha ideia era ter uma profissão de contacto com o doente e considerava que fisioterapia e 
radiologia eram muito específicas, ficavam muito restringida a um trabalho e achava que, 
pronto, medicina e enfermagem eram diferentes e no caso de enfermagem podia ter o contacto 
com o doente que eu queria na medicina, que era a minha primeira opção 

1,29 Primeiro medicina porque…eu há uns anos que tinha essa ideia mas sempre com a noção que 
no ano seguinte podia mudar de ideias e que…sem problema nenhum. E eu achava que 
medicina tinha um, e continuo a achar que medicina tem um conhecimento mais aprofundado 
a nível científico porque me interessa a parte científica. E sempre foi isso, sempre é isso que 
nos ensinam, o secundário puxa muito para isso. E é aquilo que nos atrai e a parte humana 
interessa-me, interessa-me muito, mas nunca estudei; e então fico um bocadinho sem bases, a 
nada a que estudar, sem suporte. Daquilo que eu conheço, é a parte científica e o que eu 
gostava, que é a parte de Medicina. 

1,29 [Mudar da enfermagem]? Sim, eu vou tentar. Quer dizer, eu estou a preparar-me para os 
exames de enfermagem. Quando chegar ao estágio e perceber que é aquilo que eu quero, não 
faço os exames. 

1.21 Porque desde pequena tive curiosidade em ir ver as coisas reais. Por exemplo lá na minha zona 
quando havia acidentes tinha que ir ver sempre como era. pronto  gosto de ver as coisas no real 
e por isso quando acabei o 12º anos como não tinha média para entrar para enfermagem, fui 
para a tropa, estive três anos a exercer socorrismo onde aprendi muita coisa. E acho que para 
iniciar o curso de enfermagem foi essencial e agora concorri e consegui entrar. Como entrei 
pelo curso agora não trabalho na tropa durante estes quatro ano 

1.23 Não era a minha primeira opção, mas tenho os meus motivos. O que eu queria era Medicina, 
não entrei. Como queria tirar medicina, é um curso que está relacionado, mais ou menos, com 
cuidar do doente e essa área. 

1.23 Eu queria ir para Medicina por ter ido a um hospital em que uma prima é directora no hospital 
cá em Portugal e fiquei um bocado fascinada e decidi seguir isso. Quando falo em Medicina 
falo no corpo humano, na forma como funcionam, principalmente é isso que me fascina. Gosto 
de tratar das pessoas, estar com as pessoas mas não de uma forma tão directa como na 
Enfermagem 

1.23 Eu acho…que as pessoas acabam por se envolver mais na vida do doente e se não conseguir 
separara aquilo que nós estamos a sentir, e de acordo com a nossa vida, acaba…fica muito 
complicado. E eu não sei se tenho essa capacidade para separar as coisas. Eu queria fazer, 
talvez, um trabalho mais indirecto para continuar a ajudar os outros. 

1.23 [Pensa candidatar-te novamente a Medicina] Sim. 
1.26 Foi uma opção. Já ando há 3 anos a tentar entrar em Medicina só que nunca consegui. Fui 

entrando noutros cursos, porque não queria enfermagem. Pensava que não iria gostar do curso 
de enfermagem. Entretanto, este ano decidi, com a experiência que adquiri em Química 
Aplicada, pela experiência realmente decidi que queria uma coisa ligada à saúde. Não entrei 
em Medicina, que era a minha primeira opção e optei por enfermagem, na tentativa «pode ser 
que goste» e, pelo menos, estou ligado à área da saúde, à área hospitalar que era o que eu 
queria mesmo fazer e, para já, há duas ou três semanas quem tenho de aulas, estou a gostar 
bastante do curso. 

1.25 É assim, no meu caso, enfermagem  não foi propriamente uma coisa que eu já viesse a pensar 
há algum tempo. Foi porque….embarquei o ano passado, há cerca de um ano e dois meses… 

1.25 B. - Na altura em que andava no secundário, a minha ideia era Informática, porque é uma parte 
que me atrai um bocado. Informática não a parte de programação mas a parte de electrónica, 
mesmo. E sempre foi uma área que me interessou. Sou uma pessoa assim um bocado 
ambivalente, não tenho propriamente aquela predilecção - “ok, é mesmo aquilo que eu só 
gosto”. Não… eu sou…gosto de várias coisas, não…Mas informática seria uma 
delas…Informática ou Electrotecnia, mais para aí…  

1.25 É mais ou menos um acidente. Mas nunca foi algo, principalmente na área da Saúde e tendo 
em conta as médias, etc…Nunca foi algo propriamente que eu…nunca tivesse pensado sequer, 
tão pouco…Sempre foi, pronto… 



1.25 Por acaso gostava, quando ia aos centros e era uma profissão que via com bons olhos. E 
sempre pensei “Olha, era uma profissão que até era gira para mim”, mas nunca tive aquela 
ideia “Ok, um dia mais tarde vou tentar isto.”- Nunca tive essa ideia. E agora a Marinha, 
felizmente, abriu-me essa opção e ainda bem. Fiquei muito contente com isso. 

1.24 É assim eu já trabalho, já sou Bombeiro há dez anos, e trabalho na parte da saúde na parte 
militar, e é uma coisa que eu sempre adorei fazer, na parte de ajudar os outros e é assim... 

1.24 E a gente também tem curso de socorrismo lá, mas tenho sempre a tendência de querer fazer 
mais. Há 4 anos entrei também para a força aérea. Também trabalho num hospital lá. E faço de 
auxiliar de acção médica e sempre vi os enfermeiros a fazer aquilo e há sempre aquela vontade 
de querer fazer mais e... de querer saber. E pronto... 

1.24 - Não lhe digo que a enfermagem foi o meu sonho desde sempre. Não digo, porque não foi, 
mas com o lidar com a situação vi... tive o prazer de perceber que é aquilo que eu quero. 
Porque eu acho que é assim: toda a gente que vem para enfermagem diz. “ah! isto é o meu 
sonho desde pequenino” Mas eu acho que não devia ser assim devia haver um pré estágio, 
porque eu acho que metade destes meus colegas que aqui estão quando lidarem com as 
situações a sério... Vão ver que o sonho afinal não era bem aquele... Há situações que nem 
toda a gente consegue lidar.. 

1.24 - Eu concorri também para medicina lá fora, mas não concorri como 1ª opção, porque a minha 
ideia é que é enfermagem que eu quero. Tive muitos conselhos de colegas e de enfermeiros a 
dizerem-me que ... “Epá com essas notas que tens vai mas é para medicina”, mas acho que é 
diferente. Aquele bichinho da acção de ver, de trabalhar, de estar ali. E acho que eu sou uma 
pessoa que... a gente deve lutar pelos nossos objectivos e que a gente deve fazer aquilo que a 
gente gosta de fazer... 

1.24 Eu concorri também ao curso pela parte civil, e também entrei, mas preferi ficar como militar, 
só por uma única questão. Sou da Serra da Estrela, mas entrando pela parte militar eu teria que 
ficar sempre em Lisboa, e assim para além de ter trabalho enquanto cá estou na força aérea, e 
sabendo como está a enfermagem lá fora em termos de emprego... a gente sabe que quando 
acabar, acaba e tem um trabalho certo. Aqui se estivermos na força aérea. E também já não sou 
muito novo, e não podia estar a pensar em perder tempo e andar á procura de emprego, para 
poder pensar noutros projectos de vida. Assim, na parte civil não podia pensar nisso se calhar 
por é sempre aquela situação se “vou arranjar trabalho ou não”. Foi só única e exclusivamente 
por isso. 

1.22 Eu estou numa situação um bocadinho especial porque sou militar e... enfermagem, em termos 
de curso superior, era praticamente das únicas saídas, havia outros cursos de saúde mas 
pediam um exame de Química também, e eu nunca tive… praticamente, não sou da área de 
Científicos, sou da área de economia e então... ter que estudar tudo desde o início - estudei só 
Biologia para um Exame Nacional – não sabia se conseguia fazer Química…. 

1.22 Em termos de carreira, em termos de carreira é um grande… (pensa) … mesmo com “G” 
grande, em termos de carreira: Promoção, eu estou como praça, e se tudo correr bem - se deus 
quiser, vou, e saio como Sargento. Estou a receber 600€, se deus quiser, na passagem do 2º 
para o 3ºano começo a receber 1000€. Ainda estudante e depois quando acabar o curso, ouvi 
dizer, que são uns valores aumentados. Tenho quadro… 

1.23 E por isso é que eu decidi por Medicina e não por Enfermagem, que aqui há um cuidado…tem 
que se cuidar mais, tem que se passar mais tempo, é mais violento psicologicamente do que a 
Medicina que acaba por ser um bocadinho mais indirectamente… 

1.22 se não entrasse aqui este ano em…(...) era na área da Saúde. Era ou Engenharia Alimentar ou 
Ambiental. Saía da Marinha, mas tinha vaga, durante 5 anos tinha vaga militar. Também não 
precisava de muito, precisava de positiva, só. Inclusive, também podia entrar em Medicina, 
com 10. E tenho colegas… Mas isso não me atraía. (...) porque já não…Eu agora, com 24 
anos, já não me estava a ver outra vez dependente dos meus pais…Apesar de, bastante tempo, 
sou capaz de conseguir, com a minha poupança sou capaz de ser autónomo. Mas estava ver: 
dependente e Medicina é um curso muito longo e extensivo mas também não sei se teria…É 
assim, acho que no trabalho talvez mas penso que seja assim um bocado mais duro em termos 
de…. 

1.20 Mas nós lá no quartel agora não temos trabalho durante o curso, só em horário pós-laboral. 
Não faltamos às aulas. Mas estamos dados ao quartel. E de resto frequentamos as aulas só 
temos aulas, andamos aqui na escola. A não ser que aconteça alguma coisa, uma guerra ou 
qualquer coisa e aí é que somos chamados ao serviço. 
O nosso trabalho mesmo é estar aqui, estudar. Temos que lá ir uma ou duas vezes por semana. 
Vamos ter formatura e assim 



1.22 Estou na Marinha. Há muito, muito…é muito renhido, é…Não sei se não será… É assim, a 
vantagem de lá, de cá de fora é que lá não há média nenhuma, não há mínimos, temos que ter 
positiva. No entanto, como são poucas vagas… este ano abriram 12 vagas, apesar de terem 
entrado 16- porque sobraram vagas de outros anos – mas eram 12 vagas e somos, 
praticamente, quase 200 a concorrer. Então é renhido porque, mesmo assim, apesar de não 
haver nota mínima, vamos ter que fazer o máximo para ter o melhor que os outros 

1.23 Aquela ideia de que são médicos que não conseguiram entrar e não foram medicina não existe 
porque há aqui pessoas, pelo menos na minha turma e a maioria dos 150, que é a primeira 
opção, não é? 

 CATEGORIA A.2.3.1: A Entrada no CLE - Expectativas sobre o CLE - Organização 
curricular

1.01 “estudo... e mais estudo... Não sei como é que ... o que é que o curso tem as coisas... que 
disciplinas tem. Sei que deve ter várias áreas da saúde deve ter química” 

1.02 Sim. Conheço uma rapariga que entrou antes de mim e que está noutra escola no terceiro ano, 
e que me diz algumas coisas. E conheço também outra rapariga que também não entrou em 
medicina e depois conseguiu entrar em enfermagem, mas já nem tentou mais mudar, porque 
depois ficou em enfermagem no final do primeiro ano, foi no norte, gostou tanto que já não 
quis mudar. 

1.03 Estágios. O que eu percebi é que há um estágio de comunitária, depois, no Centro de saúde e 
depois no hospital. Logo aí há um maior contacto com o doente, e com o próprio ambiente, no 
centro de saúde ou num hospital e isso atrai-me. Aquilo que me disseram é que o no segundo 
ano é que se aprende mesmo, mais de facto, porque, o primeiro ano é muito mais superficial é 
só umas noções mais gerais. No segundo os estágios são mais difíceis. 

1.04 Não estou assim muito dentro do espírito, mas acho que vai ser, muito bem organizado porque 
a escola onde estive era muito desorganizada e pior do isso deve ser impossível, mas acho que 
vou aprender, e acho até que a escola me vai surpreender. Na própria matéria em si e na 
maneira de ensinar. E durante os estágios o que vou apanhar e acho que vou aprender nos 
estágios. Nos estágios penso que me vai surpreender, porque vai ser tudo muito novo e 
diferente do que estou habituada na escola. 

1.04 Os colegas que conheço há mais tempo, não me contaram grande coisa sobre o que faziam lá, 
mas o que me disseram... como era... que já cá andam... é que me disseram que posso por 
exemplo ir para aqui ou para ali, ou para um lar e depois estar lá com as pessoas e que se 
aprende então aí a trabalhar e muitas coisas 

1.05 e penso que ao longo dos anos vai havendo uma progresso cada vez maior ao nível dos 
saberes. 

1.07 Acho que vamos ter estágios, acho que devo tirar o maior partido de tudo e aprender tudo o 
que seja possível, porque um dia mais tarde é isto que nos vai ser útil para podermos ser úteis e 
fazer qualquer coisa pelos outros. Os estágios acho que devemos estar em situações em que 
devemos ver como se faz e depois intervir e poder ajudar.   

1.09 mas agora tenho que me empenhar muito, porque se não 
1.09 - Eu não acho que seja muito diferente, mas acho que vai-nos incutir mais responsabilidade, 

porque já vamos estar um bocadinho mais à frente…. numa carreira profissional. Porque no 
10º ano estamos ali todos à molhada, tudo a dar o mesmo. Aquela matéria chata e tal agora 
aqui cada um tem que…seguir o seu caminho. 

1.09 Pelo aquilo que me disseram aqui hoje e pelo que já vi no cronograma, acho que vai ser bom, 
porque tem tanto de prática como de teoria, não vai ser só a chatice da teoria, e por isso acho 
que vai ser muito bom. Sei que também há estágios e que vai ser um bocadinho puxado, que as 
pessoas lá fora depois sabem que nós somos estagiários e não nos facilitam muito, temos que 
aprender logo tudo 

1.12 … os primeiros anos dar umas noções básicas. Não estava à espera que eles nos 
bombardeassem já com aquela noção dos sentimentos do cuidar, e daquela coisa: ver primeiro 
o outro e não a nós próprios. Ter aquela noção do que o outro é mais importante do que nós 
próprios, que é essa a nossa profissão. Há partes práticas. Já me falaram que íamos ter muita 
componente prática nos hospitais nos centros de saúde. E isso eu estava à espera. 

1.12  uma das razões do que eu gosto neste curso é a parte prática e isso é de implementar. 
1.14 Vou aprofundar alguns conhecimentos do 12º ano. Vou introduzir novos conteúdos. 

Especificar mais algumas coisas de Enfermagem, talvez mais nos primeiros anos a teoria... os 
nomes... e o conhecer o corpo...  e assim... e depois, no 3º e 4º anos, passar mais para a parte 
física de contacto com os doentes, e estar nos estágios. 

1.14 Os momentos práticos é nos estágios que é ir ao acontecimento... à situação e ver qual é a 



minha reacção perante os acontecimentos. 
1.15 Ainda não tenho muito bem ideia, em princípio acho que vamos ter muitos estágios e isso é 

muito bom, porque assim já temos mais ou menos uma experiência e uma visão do que pode 
acontecer. E já temos uma visão dos estágios e não é só coisas teóricas. As pessoas às vezes só 
falam  mas a realidade é outra coisa… 

1.16 Tenho muita curiosidade por uma coisa que vai acontecer este ano que é o ensino clínico, 
nomeadamente nos hospitais e nos centros de saúde. Que é uma coisa que é integradora para o 
futuro. 

1.16 Logo na primeira aula que tivemos, de enfermagem comunitária, se não me engano, marcaram 
logo um trabalho de grupo. Fiquei logo com uma primeira impressão de que vai ser um ensino 
mais trabalhoso do que os anteriores. 

1.16 Para já as disciplinas são cadeiras. Depois, nas cadeiras tivemos as apresentações com o 
planeamento, o ano esta dividido por módulos, e dentro desses módulos abrangemos as 
disciplinas em vários temas e depois fazemos avaliação, com testes como era no ensino básico 
e secundário ou então numa avaliação final. 

1.17 Antes de cá chegar ontem não mínima ideia como seria isto tudo a organização a escola, já 
tinha a ideia que havia estágios 

1.18 disseram que o 1º ano é um bocado teórico, e eles estão a adorar e dizem que é aquilo que elas 
estavam à espera. 

1.18 Não tenho assim nenhuma ideia porque se que o curso de enfermagem tem sofrido algumas 
alterações. Mas eu acho que vamos de início ter uma mais parte mais teórica. 

1.18 Sei que vamos ter contacto com os doentes já no primeiro ano, mas não tenho ideia de como é 
que vai ser no segundo, terceiro ou no quarto, pelo menos essa é a ideia que eu tenho. 

1.11 Eu não falei com ninguém... mas eu sempre... Gosto pesquisar na Internet, sempre essa página 
da escola e até escrevi nesse site. Eles sempre mandam mensagem quando há seminários e 
formação. Não tenho noção, mas eu acho que o que eu vejo no hospital é isso que vai 
acontecer... Só que é diferente porque hospital é hospital... é diferente, cá tenho que estudar 
saber... Para depois ir exercer no hospital 

1.19 Não fazia a mínima ideia do que iria acontecer aqui. Sabia que tínhamos estágios, que 
tínhamos aulas práticas e que tínhamos disciplinas anuais e semestrais, de resto não sabia o 
número de disciplinas, sabia que íamos ter anatomia, e práticas de enfermagem e coisas assim 
mas não sabia mais nada. Sabia isto porque o meu vizinho entrou em fisioterapia e lá, as 
disciplinas não variam muito, e também tem aulas tem aulas teóricas e práticas e no primário 
ano também tem estágios não tão práticos mas mais de observação. Mas que já vi isso… ele 
disse me que cá no primeiro ano também costuma ser assim. 

1.27 Eu só sabia quais eram as disciplinas, agora como isto funciona. Sabia os nomes, porque na 
altura quando me candidatei fui ver quais eram as disciplinas que tinham porque se por 
exemplo tivesse matemática... já não tinha hipótese. Só tive matemática até ao 9 º ano e depois 
já não tive. Fui mais para ver se valia a pena ir ou não. 

1.27 Eu não tinha a ideia que havia a parte comunitária nem que nos podíamos colocar longe. 
Pensava que era sempre no hospital. Pensava que o estágio era no hospital. 

1.28 Ora bem, penso que neste curso vai acontecer sobretudo duas coisas muito importantes. 
Primeiro de tudo vai haver, penso eu, espero eu, uma qualificação que a nível oficial e legal 
me permita exercer uma profissão e vou aprender coisas técnicas 

1.29 Tinha ideia de estágios. Tinha ideia e esperança que houvesse estágios no primeiro ano e que 
pudesse haver contacto com o doente em situação de doença/hospitalar, ou centro de saúde. E 
perceber se realmente tinha aptidão para isso ou se não estávamos adequados, e não nos 
sentíamos realmente bem e a ideia criada era errada. Tinha essa esperança e pronto, 
conhecimento de patologias, mas de forma menos abrangente, e que agora me apercebo que 
estava errada. 

1.29 Em termos de aspectos técnicos muito menos desenvolvidas e com menor organização do que 
eu percebo agora 

1.29 Também não tinha uma ideia muito aprofundada acerca da gestão, como referem os 
enfermeiros muito ligados à gestão 

1.29 Pronto, eu achava que era um curso que ía tratar a nível da pessoa e das doenças com a pessoa 
mas não de uma forma tão complexa e científica. 

1.23 tem estágios. E saem bons profissionais porque praticam  muito. Não é um curso teórico, 
digamos assim. Não é um curso só virado para aprender, aprender, aprender e depois na 
prática não resulta, é um curso prático. 



1.26 Eu acho que o 1º ano, pelo que tou a ver, é muito virado para a área social do enfermeiro. O 
contacto com as pessoas, com os aspectos sociais principalmente 

1.25 Neste momento não tenho uma ideia assim muito grande. Ainda para mais no primeiro ano 
que é mais aquele ano que não está muito relacionado com a profissão, não é? Neste momento 
não tenho uma ideia muito concebida em relação a isso. 

1.25 Aprender mais sobre o corpo humano, não é? A nível de Anatomia e Fisiologia. Aprender 
sobre agentes patogénicos que nos…pronto, que interferem com a nossa Saúde.  

1.25 Aprender a saber cuidar das pessoas, porque às vezes não basta só a boa vontade, é preciso 
saber como fazer. Basicamente acho que é só isso. 

1.22 Só quando pensei em entrar e concorrer é que eu tentei procurar mais um bocadinho. E então 
pronto, fui ao portal da escola… É assim eu fui ver as disciplinas e a ideia que me deu é 
que…Para já, logo desde o início, termos todos os anos estágio, requer que fiquemos com uma 
prática…com bastante prática. Que é para aplicar também a vertente da teoria que é bastante 
diversificada. 

 CATEGORIA A.2.3.2: A Entrada no CLE - Expectativas sobre o CLE - Vivências 
importantes

1.04 Uma colega disse-me que foi para um lar e que lhe morreram duas pessoas idosas e ela ficou 
bastante mal. (...) provavelmente fico igual a ela. Ela ficou com medo ao início e não queria ir 
porque tinha medo que voltasse a acontecer. E não se apegava muito às pessoas. E eu também 
penso que depois acabo por me apegar bastante às pessoas e pode ser difícil, assim sem estar à 
espera. 

1.06 Só não tem por uma questão… porque pode parecer que sou uma pessoa muito confiante, às 
vezes pareço muito bruta, mas sou muito sensível. Sei que há coisas que me vão chocar. E foi 
uma das coisas que eu pus em questão quando pensei em vira para este curso, foi de que me 
modo é que as coisas que eu iria ver no trabalho me iriam afectar na vida pessoal (...) eu penso 
que é mais na enfermagem ou na medicina, porque morrem pessoas e sofrem. 

1.08 uma colega que eu já conhecia, que não era da minha idade, e que já acabou até, que me disse 
que isto era muito bom, o curso que como profissão era muito gratificante… 

1.08 Tenho que ver… lembrava-me do IPO, não gostava de trabalhar lá… tinha medo de não 
aguentar, a minha mãe dizia-me: “Não vais aguentar aquele sofrimento! Aquilo é muito forte 
para ti!” não sei tinha medo de não aguentar de ver aquelas pessoa naquele sofrimento. 
Pessoas que nós sabemos que por mais a gente as ajude elas vão acabar por morrer. Assusta-
me um bocado. Como ainda não vivi essa situação, ainda não sei bem o que me incomoda. 

1.08 Já me disseram que a maternidade é uma desilusão, na medida e que quando estamos ao lado 
de uma criança pequenina e temos que a entubar ou dar vacinas e aquelas coisas a todas é 
difícil especialmente para quem gosta muito de crianças, foi uma colega minha que me disse, 
pronto eu não sei como é que vou reagir 

1.09 morrer-me uma pessoa nos braços, se calhar.. já me disseram uma coisa lá nos bombeiros .. é 
que … nunca fixasse a cara dos doentes, porque se depois alguma coisas corresse mal ou 
acontecesse uma coisa trágica, eu ia ficar ali um tempo a bater mal… e acho que é verdade, 
porque eu no estágio que fiz não decorei a cara assim, de nenhum dos meus doentes, não fixei 
de nenhum doente, mesmo nas situações melhores ou piores. 

1.09 Nesse estágio que fiz nos bombeiros conheci duas alunas daqui que até estavam também em 
estágio e disseram que ás vezes não era fácil. E elas disseram-me que foi para tirar análises, 
para tirar sangue, no estágio, e a enfermeira que a estava a ajudar não a ajudou muito, e aquilo 
não correu muito bem. 

1.14 Porque eu a lidar com bonecos na teoria... não sei como é que vou reagir a ver a pessoa a 
queixar-e com dores: “ai ai ai!”.. 

1,16 O contacto com os doentes, ouvir o que eles tem a dizer, ajudar as pessoas. É aquele contacto 
com o ser humano que não tive até agora 

1.18 Agora… é assim, também é verdade que venho para um mundo desconhecido, posso estar aqui 
e pensar que vou gostar depois chegar aqui e ser uma desilusão, mas não vai ser bem assim... 

1.18 acho que nós deveríamos ter um pré – estágio, entre aspas, porque depois do ensino secundário 
para ver aquilo que nós realmente queríamos porque eu conheço casos de colegas que foram 
para enfermagem também com um sonho de pequeninos, chegaram lá e quando viram aquele 
contacto com sangue com aquelas coisas.. não sei.. não digo que não me vai acontecer.. acho 
que… é uma incógnita. 

1.27 Tenho medo de não conseguir de lidar com as situações, há situações que são mais fortes, e 
não se vou conseguir lidar porque, nunca estive ligada a esta área portanto sei qual vai ser a 
minha reacção. Nunca tive experiências destas. 



1.27 O facto de poder ajudar as outras pessoas. 
1.28 e vou aprender penso/espero, caramba…Parece que tem a ver com a maneira de ser e pensar e 

tudo mais…E isso sei que vai acontece, não faço a mínima ideia como mas sei que tem que 
acontecer também… 

1.24 Bom... primeiro do que tudo é aprender... o que eu estou ansioso para que cheguem é os 
estágios 

1.24 É a questão de eu já saber muitas coisas teóricas, e até já fiz algumas coisas nos hospitais 
porque os enfermeiros me deixavam fazer, mas é passar para outro nível porque é a minha 
responsabilidade. è poder fazer porque antes fazia, mas se corresse mal era mau porque a 
responsabilidade era deles 

1.24 Quero fazer algaliações ou até coisas mais complicadas, até mesmo entubações.  
1.24 Até porque isso me vai ajudar muito na parte dos bombeiros, porque eu tento também lá 

mudar a mentalidade dos bombeiros. Porque eles chegam na pessoa é carregar e levar mas não 
pode ser assim. Tirei lá 2 cursos o TAF e o TAT, mas sou um bocado incompreendido. Eles 
muitas vezes não entendem “Ah! é o xico-esperto...” 

1.24 ... lidar com a dor, lidar como sofrimento. Com a morte ... é muito complicado... depois o 
trabalho em si que é preciso trabalhar noites em claro. Lidar com várias pessoas, com vários 
feitios. A gente tenta fazer o melhor como lhe digo, pelos doentes, mas... às vezes nem somos 
recompensados pelas pessoas, mas tudo se paga com aquela alegria de sabermos que nós 
contribuímos um bocadinho para a recuperação daquela pessoa. E isso faz-me sempre muito 
bem. 

1.22 Espero não reagir mal mas, não sei como vou reagir, por exemplo, a coisas com que não tive 
em contacto…Como fezes e vómitos e se calhar assim feridas muito expostas…Nunca tive 
contacto, não sei como é que será…Nunca tive contacto com  pessoas mortas… (...) Acho que 
é uma coisa que vou ter que trabalhar…Penso que não seja…Penso que não vou ter muitos 
problemas… 

1.13 É assim, não acho que... a idade não é um impedimento, sinto-me jovem, às vezes no meio 
deles às vezes até passo assim um bocadinho despercebida. 

1.17 Sim sei... (risos) mas é como se estivesse noutro curso qualquer, é exactamente igual. É 
perfeitamente igual, se a pessoas dão essa conotação à profissão, não sei dizer porquê. A única 
explicação que consigo dizer, é que as raparigas estatisticamente têm melhores notas e 
conseguem entrar mais facilmente nestes cursos. Não consigo explicar outra explicação. Mas 
eu lido perfeitamente com isso,   

1.20 [mulheres a trabalhar?] É assim eu.. Não me importo o que me interessa é sentir-me bem com 
isso. 

1.28 [estudar só com colegas mais novos] Eu sempre fui a mais nova em todos os meus grupos, e as 
vezes a mais nova, que a malta toda era toda mais velha, isto é um aspecto. E fui-me 
apercebendo que passou o tempo e tive que pensar nisso. Participo nas aulas ou deixo-os 
participar? Eu tenho direito em participar nas aulas? (...) Eu tenho, mas é diferente, eu nem me 
apercebo que nós temos, em grupo, como grupo temos que dar espaço uns aos outros e as 
vezes penso nisto, em todas as estas coisas. Quando cheguei aqui a este já vinha com uma 
certa bagagem, mas é diferente, uns são interessantes, é que sinto falta das pessoas da minha 
idade, às vezes sinto falta, porque é uma carga horária muito grande e…O que também é uma 
experiência de vida, porque as vezes, por causa disto, penso “Então se eu algum dia estiver a 
falar com alguém mais velho ou mais novo, nunca tive a experiência dos mais novos que têm 
agora, nem tive a experiência dos mais velhos, e agora como é que vou conseguir a relação”. 

1.27 tive de humanidades, a contabilidade foi já na marinha, aqui acho que todos os do exército nos 
vamos sentir perdidos. Já tivemos uma aula, e ele falou muito depressa, é médico, é cirurgião, 
falou do corpo humano e assim, e falou como se nós já soubéssemos daquilo. Ficou tudo 
assustado. 

 Eu não sei… se calhar não vamos ter tanta facilidade como os outros, mas também acho que é 
uma questão de estudar, se calhar os outros vão ter mais facilidade. Também já ouvi dizer que 
há uma diferença entre os militares e os outros ao nível da notas, por que eles chegam e depois 
1.27tiram 18 e 19, mas que com os militares não era assim, mas isso também não sei…. Nada 
como ver. 

 CATEGORIA A.2.3.3: A Entrada no CLE - Expectativas de mudança pessoal 
1.16 Depois, com o trabalho vai-me ajudar a mudar como pessoa. São quatro anos muito 

importantes. 
1.16 Nestes quatro anos o que poderá mudar... Quanto a ser estudante creio que vou estudar mais, 

porque desde o secundário que eu não estudo e o estudo ficava sempre para trás. Até pela 



viragem da adolescência para a vida adulta. Somos adultos jovens. São quatro anos que nos 
vão instruir, em grande parte, não menosprezando os 12 anteriores, mas são muito 
importantes, mas é difícil de prever.  

1.16 Para já... Naquela de lidar com… de estar com as pessoas de saber fazer, de saber ser, de saber 
ouvir... Tudo junto… 

1.18 O que eu tenho que mudar é a minha sensibilidade, eu sou muito dada, mesmo e acho que o 
que me vai fazer mais confusão é eu ter que me dar ou entregar-me ao doente e depois se 
acontece alguma coisa ao doente. A gente acaba por sofrer mas eu sou mesmo choramingona 

1.18 Sim preciso de mudar, e de ter contacto com pessoas, e preciso de ter experiências de outras 
pessoas de ouvir, e... preciso mesmo, que são coisas que eu não tenho. 

1.18 É assim... eu para ser boa enfermeira preciso de ser sensível mas também preciso de saber ser 
fria em certos momentos. Porque eu não me posso esquecer que mais doentes vão precisar de 
mim naquele momento ou noutro momento. A seguir preciso de estar preparada por que mais 
tarde ou mais cedo vai acontecer, eu penso, mas quando chegar à altura... 

1.10 se calhar ser mais compreensiva para com as outras pessoas. 
1.19 Vai mudar aquela ideia.. por exemplo eu emociono-me muito com aquelas pessoas que vivem 

em certas condições… e da percepção do dia a dia…. temos coisas que são tão básicas para 
nós e para aquelas pessoas é o melhor que lhes pode acontecer . até às vezes pequeninas 
coisas. e isso emociona-me um bocado, e há pessoas que têm uma certa frieza para conseguir 
tratar o doente independentemente disso. Tratá-lo bem mas sem mostrar que ele é diferente ou 
que ele possa pensar que é diferente. 

1.19 E também a relação com as pessoas, a minha maneira de fala é um bocado mais bruta, é o que 
as pessoas como digo as coisas, a maneira como digo as coisas, tenho que dizer as coisas de 
uma maneira mais calam, não me posso irritar tanto porque há aqueles doentes que não estão 
habituados a falar da sua vida, não se sentem à vontade a falar da sua vida, e não estão 
habituados a que outras pessoas tomem conta deles, sempre foram autónomos em toda a sua 
vida e de repente vêem-se numa situação que não conseguem fazer coisas ou dizer coisas que 
nós… e eu irrito-me com essas coisas. Eu tenho que me controlar melhor nessas situações. 

1.27 O conseguir afastar, o conseguir ajudar as pessoa sem isso deixar mal em mim, os problemas 
que se estão a passar com as outras pessoas, preciso de ganhar distanciamento saber que posso 
realmente ajudar as pessoas, mas não é comigo que está a acontecer. Não ir para casa e não ir a 
sofrer porque aquelas pessoas também estão a sofrer. 

1.27 Mais ou menos porque… também foi uma coisa para que fomos logo alertados quando fomos 
à escola militar porque o nosso tenente também era enfermeiro e falou-nos disso e eu sei 
que… nesse aspecto eu não sou assim… eu vivo muito os problemas dos outros, e é uma coisa 
que eu tenho que melhorar. Ele disse-nos para sermos o mais humanos possível mas sem irmos 
para casa a pensar nessas coisas. Se não... chegamos ao ponto de não estar a ajudar, nem a nós, 
nem às outras pessoas 

1.28 Mudar a minha maneira de me relacionar com o outro, isso vai de certeza mudar…Não sei 
bem para…penso que me vai facilitar, vai-me…acho que vou ficar melhor, pelo menos dentro 
das minhas referências, vou ficar melhor nesse aspecto, será isso. A minha coragem para estar 
com as outras pessoas. 

1.29 Mais humana, mais compreensiva. Eu espero, se continuar cá, mas se for para medicina seria o 
mesmo. Era diferente do ponto de vista de pessoa porque acho que…eu sempre pensei nisso, 
que há problemas que se iniciam por falhas de comunicação e acho que é um aspecto tão 
básico, e parece tão simples e depois, no fundo, causa problemas. E era uma das coisas de eu 
ter escolhido saúde. Porque acho que se fosse para psicologia, conseguimos ver tudo, mas não 
estamos a ter e não o vimos e eu acho que em saúde deveríamos ter um suporte a nível de 
psicologia e conseguirmos estar no campo e evoluirmos por nós próprios, evoluirmos por nós 
próprios, ter um suporte a nível relacional. 

1.21 Os meus colegas da base diziam que eu era um bocadinho mau feitio, mas isso não é assim 
com as pessoas que eu conheço. E com as pessoas eu não conheço não me dou tanto a 
conhecer e a psicóloga quando eu fiz testes psicotécnicos, disse-me que eu era um bocadinho 
tímida, e eu disse lhe que sim: “E então se um dia for uma missão com o médico, enfermeiros 
e auxiliares também vai ser assim?” e eu disse... que sou como sou... mas se calhar vou tentar 
melhorar essa parte.  

1.21 E ao longo destes quatro anos em que vou intervir junto das pessoas, aí vou tentar melhorar 
esta parte mas eu acho que acima de tudo devo ser muito comunicativa com o doente. Pô-lo à 
vontade para ele não ficar muito reservado e saber fazer aquilo que o médico quer. 

1.23 A capacidade de poder separar as coisas… 



 Eu sou uma pessoa muito emotiva e não vivo muito as situações dos outros mas sou muito 
emotiva e não consigo separar… e passo, ainda por cima no campo que eu quero, passo o dia 
inteiro a chorar (risos) e não faço outra coisa. E como médica…Nas disciplinas em si, aqui 
está muito ligado com a Comunidade e com as pessoas, as disciplinas são muito assim. E em 
Medicina as disciplinas são muito científicas e eu continuo a lidar com as coisas 
cientificamente. Se eu souber porque é que as coisas acontecem, cientificamente, eu sou 
indiferente, um bocado, a tudo o que me rodeia. Quando, pronto eu sei, quando tenho aquela 
parte mais de estar com a pessoa, de saber o que se passa por trás da parte científica eu 
sou…faz-me muita confusão. 

1.25 não vou ficar indiferente, claro… De acordo com o que a profissão exige, mais solidariedade 
com as pessoas, mais compaixão, mais atenção para com elas e até mais atenção aos 
problemas delas e ouvi-las mais 

1.08 Não sei se calhar vou tolerar mais certas situações. Vou ficar mais humana. Não sei… e aquela 
ideia de quando vemos alguém em sofrimento… dizer: “Epá a minha vida é tão boa…” não 
sei… acho que me vai acontecer isso. 

1.10 Mudei um bocadinho... Acho que era assim um bocadinho. Era assim um bocadinho “naif” ou 
ingénua. Achava que aquilo que as pessoas dizia:“Que no lar se tratavam mal as pessoas” Não 
acreditava muito nisso. Mas depois estive num lar em que achei que afinal às vezes as pessoas 
não são mesmo bem tratadas. Ou achava que no hospital as pessoas não estavam nos 
corredores como se dizia, e eu pensava “ah! isso deve ser só uma noite por acaso. Isso não se 
passa assim…”. Mas depois apercebi-me que algumas coisas aconteciam mesmo. Mesmo 
assim comecei a achar que as coisas são um bocadinho relativas, e as coisas, às vezes, se a 
gente for a ver bem, têm mesmo que acontecer. 

1.12 Uma das características é a relação com o outro, eu sempre achei que não tinha muito jeito 
para falar com o outro, sempre achei... Por exemplo uma amiga está numa situação mais em 
baixo e dar-lhe uma palavra. Depois sei lá…   

1.13 Não... só se for em relação ao conhecimento vou ter mais algum conhecimento do que tenho 
agora, posso ter já alguma experiência, mas falta-me a teoria. 

1.14 .. A nível de maturidade, mas isso é normal. A nível dos conhecimentos, espero bem que 
melhores e ao nível da destreza. Se me atirassem agora para o hospital eu ficava atrapalhada se 
calhar a nível do curso, os estágios... já me explicaram como é que é, e como é que não é, o 
que é que tenho que fazer. Já sei que quando lá chegar sei o que devo fazer. Ter uma atitude lá 
e saber o que fazer e não ficar: “ah! agora o que é que eu tenho que fazer?” 

 CATEGORIA A.2.4: A Entrada no CLE - Reacções de significativos 
1.01  “Ah... lógico... Eles gostavam mais era de medicina...” [significativos] 
1.01 “ Eu já estava meio à espera... quando comecei a perceber que as médias do no passado não 

eram as que eu tinha pensado.” 
1.01 “...para o ano que vem vou tentar outra vez. Também vi outros cursos, na área da saúde mas 

pareceu-me mais teórico do que prático e por isso vou tentar novamente a medicina porque me 
parece uma profissão mais prática.” 

1.02 É que eu reparei nesta diferença exactamente poque eu dizia aos meus amigos: “Ah! Vou-me 
candidatar a medicina!” e ficavam todos muito contentes. Não só porque era o curso que era, 
mas também por razões familiares. Tinha uma avó que me dizia que tinha o sonho que eu 
havia de ser médica. E então ficavam contentes também por causa dos curso que era. E 
perguntavam que outras opções vais pôr? “Ah! vou pôr também enfermagem” e ficavam… a 
olhar para mim como se fosse uma coisa mais inferior.. eu acho que há alguns anos 
enfermagem não era um curso superior ou era um curso… assim… 

1.02 Sim, penso mesmo mudar de curso. Eu quero.. mudar .. não porque a enfermagem seja algo 
inferior mas sim porque quero para obstetrícia.  Se não conseguir mudar... sei que existe a 
especialidade de obstetrícia em enfermagem e irei enveredar por aí. 

1.03 É uma coisa que sempre tive total liberdade de escolha. E as decisões que eu tomo. Eu tomo e 
falo com eles e eles normalmente apoiam-me, e dão-me sempre uma opinião. Acham que eu 
não devo desistir de medicina porque foi sempre uma coisa que eu sempre quis… 

1.03 penso mudar para medicina. Porque é aquilo que sempre quis. 
1.03 quando vim disseram-me também “enfermagem? mas tu queres ser mesmo enfermeira?” 
1.04 Eles apoiam-me apesar de acharem que eu deveria ter ido para medicina, mas apoiam-me. E 

sempre me apoiaram, mesmo que pensem que o outro curso era melhor, e dava mais sucesso. 
1.04 Eles gostavam que eu fosse para medicina por que acham, que o médico dentro do hospital 

tem sempre um maior poder do que um enfermeiro, mas apoiam-me sempre naquilo que eu 
escolher. E na minha decisão. 



1.06 A minha mãe ficou muito contente, a minha prima e a filha dela que são médicas também 
ficaram muito contentes. Vêem que é uma área que tem a ver comigo.  

1.07 O meu sonho sempre foi medicina, mas não consegui por causa das notas. No início foi uma 
grande desilusão mas agora…mas agora acho que é o curso indicado para mim. 

1.07 É o meu sonho claro, e também foi sempre o sonho deles. Não por que seja uma profissão que 
se orgulhassem, mas sim porque eles orgulhavam-se sempre daquilo que eu fizesse, mas 
sempre quiseram que eu seguisse isto porque achavam que eu tinha esta vocação. E 
incentivavam-me. 

1.07 agora entrei aqui, porque os meus pais não são propriamente ricos… e agora perder aqui um 
ano e depois sair para voltar a estudar por mais seis anos para medicina. Não… prefiro tirar o 
curso de quatro, um dia mais tarde se achar que devo e posso, posso trabalhar e estudar e ir 
tirar o curso de medicina ao mesmo tempo. 

1.08 Ah! Vais para enfermagem, vais mudar fraldas a velhotes” disseram-me isso, montes de vezes, 
e eu não concordo e tenho pena que pensem assim, acho que não é isso…(...) Eu rio-me, tenho 
pena que pensem assim,  

1.08 Na minha família, toda a agente me apoiou, especialmente a minha avó que ficou muito 
contente, porque ela também queria ter sido enfermeira já no seu tempo, mas pronto… isso 
não teve peso nenhum na minha decisão…, e depois os meus pais apoiam-me a 100%, depois 
tenho uma tia que está na área da saúde, é técnica de oftalmologia e também me apoiou. Mas 
pronto toda a gente me apoia, ninguém está contra. Nem ninguém me pressionou para eu vir 
ou não vir. 

1.09 A minha melhor amiga também queria entrar para aqui e não conseguiu. O meu pai sempre 
disse: “entra para aquilo que quiseres, porque, tenta... faz o que gostas.” porque e é aquilo que 
vai ser o resto das nossas vidas 

1.09 A minha mãe.. era assim um bocado indiferente, porque .. Desde que … ela gostava mais 
talvez que eu entrasse para advocacia, sei lá… mas eu não gosto de estar fechada 

1.12 Não vou mudar porque eu não me estou a ver agora mudar e fazer os exames do 12º outra vez. 
Já perdi a paciência para eles. Mesmo que a minha mãe me venha chatear com essa conversa 
outra vez. 

1.12 os meus pais como já são um bocado para o velhos, já tão na casa dos 60 anos, têm sempre 
aquela imagem de médico é que é bom e ganha-se bem, e fazem o trabalho mais limpo e têm 
mais prestígio, e sei lá… Eu inicialmente ficava assim um bocado frustrada a minha mãe 
estava sempre a dizer aquilo e não sei quê. 

1.12 Até porque eu já me candidatei o ano passado a ensino superior e entrei noutra escola e ela 
ficou um bocado desiludida porque queria medicina e pronto…eu inicialmente não gostava 
dela estar sempre a dizer que medicina é que é bom e ficava assim um bocado deprimida por 
causa dela estar sempre a dizer que “medicina é que é bom e não sei quê”. Mas acho que com 
o tempo ela há de perceber. 

1.14 Nunca tiveram assim muito a ver, (...) a família nunca me influenciou nas minhas escolhas. 
1.15 Os meus amigos gozaram comigo e disseram: “Agora! vais tratar dos velhotes e isto e 

daquilo” nem se lhes passa pela cabeça o que é isto de enfermagem. Eles também vão passar 
por outras coisas. Cada um foi para outro curso diferente. Também tenho uma colega minha 
em enfermagem e que também gosta. 

1.15 Os meus pais não gostaram, não queriam mesmo que eu viesse para enfermagem… porque 
disseram que não era profissão para mim que eu não ia aguentar. E assim. Porque eles diziam 
que eu ia ver pessoas... Que talvez não aguentasse ver aquilo. E que também ia sofrer, porque 
acho que eles também me conhecem bem. Quer dizer... Isto não foi por eles, era por mim. Não 
foram eles que escolheram fui eu. 

1.15 Eles ficaram chateados comigo e o meu pai deixou de me falar por alguns tempos. Depois de 
saber que eu tinha posto enfermagem em primeiro lugar. Ele é guarda florestal, mas quando 
teve na tropa não deve ter gostado do que lá viu os enfermeiros fazerem. E não queria isso 
para mim. Mas já escolhi, e passado este tempo, agora tenho que lhes mostrar que sou capaz, 
porque eu não gostei. 

1.15 O meu pai sempre quis que eu fosse para medicina. Talvez por isso é que eu tinha aquela ideia 
de ir para medicina. A minha mãe queria que eu fosse para farmácia. 

1.16 Eu estava sempre a dizer que enfermagem era profissão de mulheres e acabou por se tornar 
numa situação caricata porque eu acabava por entrar enfermagem. 

1.16 Os familiares, nomeadamente os meus pais queriam que eu fosse para medicina, mas quando 
entrei para enfermagem ficaram contentes na mesma, porque fico ligado à área da saúde. E 
quando vão ao hospital gostam sempre mais do enfermeiro do que do médico. Porque o 



enfermeiro está sempre mais presente naqueles cuidados. 
1.16 E vou tentar à mesma fazer os exames, mas enfermagem deve ser para continuar. Não excluí 

ainda candidatar-me novamente, até pela família, porque dizem que o médico tem mais saída, 
e que há falta de médicos 

1.17 É uma impressão muito positiva. Visto também acharem, (embora haja pessoa que não o 
achem, mas eu tal, como as pessoas que me estão mais próximas também o acho) é uma 
profissão extremamente interessante 

1.17 -. E ficam altamente satisfeitos porque é uma profissão em que eu concilio aquilo que eu gosto 
ou gostaria de fazer e também um área em que eu posso ser feliz em encontrar um âmbito de 
escolhas muito vasto. 

1.17 Os meus pais ficaram muito contentes. Eles sugeriram que eu seguisse aquilo que eu achava 
que seria melhor para mim. 

1.18 Adoraram! Acharam bem, vibraram mais do que eu, com isto, ainda por cima nesta escola. 
Apoiam a 100%. as amigas são todas na área da saúde. Dentária enfermagem, 

1.18 Os meus pais adoraram, o ano passado foi uma desilusão, mas apoiaram-me e disseram me 
para não desistir e eu fiz melhoria, e continuei a tentar e continuaria, mas entrei e logo nesta 
escola, e vibraram. (...) os pais apoiaram 

1.18 Sem ser pais.. amigos de família e avós acham que a enfermagem é mais um empregado dos 
médicos e que faziam o trabalho mais pesado e sujo, nunca concordei com essas coisas, acho 
que cada trabalho... que o médico é o médico, e o enfermeiro é o enfermeiro, e nem o médico 
funciona sem o enfermeiro nem o enfermeiro funciona sem o médico. Acho que são os dois 
importantes. 

1.10 - A minha mãe ou o meu irmão acham que …  a minha mãe diz:  “ah! filha tu não tens muito 
jeito para isso,” ela nunca me disse assim, mas é o que eu sinto que ela quer dizer. O meu pai 
nunca me disse nada “ah! vai para este curso ou para aquele” não.. isso nunca me disse nada 
disso. Era para onde eu queria ir que eu podia ir. 

1.11 Eles estão contentes, porque sabem sempre que é o meu sonho. Porque eles sabem que eu 
vinha só para fazer isso 

1.11 e anda há 20 anos no hospital, vai à consulta sempre ele sabe o que é que é o dia a dia dos 
médicos, porque a filha deles é médica. Quase toda a família são médicos. 

1.19 Os meus pais apoiaram-me sempre nas minhas decisões, 
1.19 os meus colegas sempre pensaram que eu fosse para medicina, porque as minhas notas eram 

mais ou menos boas embora não chegassem, mas este ano subiram muito e não deram. Mas 
também sempre me apoiaram, e me disseram que e era uma coisa que eu gastava que fosse, 
porque eu sempre gostava de uma coisa ligada à saúde. Medicina ou enfermagem eram as 
prioridades. 
Eles deram-me força, e senti o apoio de todos. 

1.20 A minha família só soube quando saíram os resultados, que antes disso eu acho que não disse 
nada a ninguém, pela minha parte tive que fazer exames cá fora na mesma como qualquer 
aluno, e candidatei-me lá dentro porque é uma coisa que ainda demora uns meses. 

1.20 O meu pai está a trabalhar no estrangeiro.  A minha mãe agrada-lhe a ideia que é sempre bom, 
que é um trabalho em que se ajuda as pessoas, para além de que como já disse, dá as 
possibilidade de entrar para o quadro e subir na carreira e de ter uma licenciatura 

1.27 Acham que foi bem para mim, que foi uma boa opção, ao nível de carreira… às vezes brincam 
com o facto dos enfermeiros darem injecções e essas coisas assim. 

1.28 Para mim vai ser um bocado, talvez diferente porque ao princípio as pessoas que me rodeiam, 
os mais velhos, inclusive os meus pais, embora eles depois mudaram [de opinião] que é, como 
eu tenho um curso superior ainda é…enfermagem é inferior…e não é, até porque já é um 
curso superior mas mesmo assim, em termos de representação acho que ao principio veio essa 
ideia. 

1.28 Aliás, quando eu cheguei ao pé dos meus pais e lhes disse “vou fazer outro curso, 
enfermagem,  vou voltar a enfermagem”, disseram-me “ não, não faças isso, não vais voltar 
atrás, não vais voltar atrás”. “Ah, Cardiopneumologia”, eles não fazem ideia, é só porque é um 
termo mais parecido aos Srs. Doutores. E até é um curso, em termos académicos… 

1.29 Ou os avós, ou mesmo os pais, que dizem que ser médico é que é bom e se ganha bem ou que 
o médico… ou que a situação de desemprego dos Enfermeiros…mas não tinha a visão 
negativa que há de enfermagem e que dizem….Mas conheço algumas reacções por parte de 
familiares de outros colegas que as pessoas exageravam… 

1.29 Eles não tiveram uma reacção negativa. Aliás, quando eu entrei em Enfermagem eu fiquei 



muito surpreendida, por causa, da ideia negativa que me transmitiram, que a sociedade tinha 
de Enfermagem, porque aqui eu não a tinha. Inicialmente em Setúbal, mas aqui houve a 
continuação dessa ideia, mas quando eu ouvi e me apercebi que havia famílias que criticavam 
os filhos por terem entrado em Enfermagem e não achavam muita graça eu fiquei muito 
surpreendida, eu nunca tive esse tipo de reacção, nem por parte dos meus avós (que faleceram) 
nem pela parte dos meus pais. Pronto, foi iniciativa minha e sem qualquer tipo de críticas. 

1.29 Uma profissão com valor, e acho que também dentro da mesma linha de auxiliar de funções 
destinadas pelo médico. A ideia das mobilizações e assim, que agora ouvimos, não fazia parte. 
A minha mãe, que já esteve mais em contexto hospitalar, tinha ideia que realmente, os 
enfermeiros eram quem passava mais tempo com as pessoas e com os doentes e que era um 
grande suporte mas com alguma falta de autonomia. 

1.21 A minha mãe ficou muito orgulhosa de mim, porque ela sabe que é uma profissão que eu 
sempre quis desde pequena e já há quatro anos que ando tentar. Mesmo por décimas que não 
tinha entrado e este ano tive essa sorte e ela ficou orgulhosa e ela sabe que vão ser quatro anos 
difíceis por que é uma nova adaptação, mas vai ser bom. 

1.23 Os meus pais apoiaram-me na minha decisão. Mas como a minha mãe trabalha num lar, é 
monitora num lar da Santa Casa, recebe enfermeiros estagiários tem enfermeiros lá que 
também vêem daqui a minha mãe gosta da ideia, e sabe que o curso é bom, ela ouve os alunos 
de Erasmus a dizer que o curso em Portugal é muito bom, porque é muito prático. Outra 
opinião internacional, digamos assim, que dizem que é muito bom o curso, que são bons 
profissionais e é bom, não é? Então os meus pais apoiam-me, porque também sabem, e tenho a 
minha mãe que vê e sabe que… 

1.23 [ficavam contentes se fosse enfermeira] Claro, claro que sim. Qualquer que fosse…enfermeira 
ou o que eu quisesse fazer. Talvez por ser também, como sou a filha mais nova, tenho um 
irmão mais velho; e já passámos pela mesma situação de o meu irmão não querer estudar e 
sabem que sempre lhe deram oportunidade de fazer aquilo que ele queria, quer fosse para a rua 
quer fosse seguir um curso superior. 

1.26 Eu, todos os meus familiares que me são próximos, todos seguiram que, desde miúdo, que 
tinha a ideia de ser médico. Portanto, era aquela ideia de ser médico e pronto. Viram esse meu 
ideal e, nestes últimos anos, quando viram que eu não entrava, puseram-me a opção: porque é 
que não vais para enfermagem? Quando entrei, principalmente os meus pais e as minhas irmãs 
ficaram contentes. E ficam contentes por eu ficar realizado dentro da profissão. Eu, agora, 
ando a gostar e os meus pais não se importam que o filho seja enfermeiro, seja médico. 
Sentem-se bem se eu me sentir bem. 

1.26 Os meus pais, claro, não vão ser hipócritas. Ter um filho médico, claro, quer dizer, é uma 
satisfação grande. Mas, para os meus pais ter um filho médico ou se eu não quisesse ter 
estudado, prosseguir os estudos, para elas era indiferente. Queriam era que eu me realizasse da 
forma que eu me sentisse feliz. Por isso, o ser enfermeiro ou médico…. Há sempre uma 
diferença, claro, mas não ficaram tristes, não me disseram para não ir, nada. 

1.25 Eu disse a toda a gente enfermagem e ficou toda a gente delirante e acho que se tivesse dito 
por exemplo, medicina, médico, não é? Acho que, ok era bom é sempre aquele posto 
prestigiante mas a atitude não era assim tão receptiva… 

1.25 A minha namorada, principalmente, acho que ficou ainda mais surpresa que eu por eu ter 
entrado. Acho que ficou histérica mesmo…Ela é, neste momento está a tirar bio-tecnologia, 
biologia marinha e bio-tecnologia e está agora no 3ºano. Não, não nada que…isso foi o que ela 
disse logo “Para mim não dava” porque, pronto ela não suporta ver certas situações. Não tem 
estofo para isso. Mas ficou super contente porque acha que é uma profissão bastante digna 

1.24 Eu vivo já com a minha namorada e que foi a pessoa que sempre me deu mais força para que 
eu concorresse para isto. Porque ela viu o meu gosto pela área da saúde. tive muitos a darem 
me força, e tive outros a dizerem-me daquela situação, para ir para medicina... a dizerem, 
pronto, que os médicos não trabalham tanto e que ganham mais... e que são os “senhores 
doutores”, que é mesmo assim... 

1.22 É assim, todos gostaram porque sabiam que eu já estava há algum tempo, que eu me tinha 
esforçado bastante – é que nós tínhamos estado em provas físicas e psicotécnicos – e sabiam 
que era o que eu queria. E recebi mensagens de todo o lado, de apoio…No geral, acho que 
todos gostaram muito… 

1.12 E essa imagem ficou: até a minha mãe me está sempre a dizer isso: “ah! vais para enfermeira, 
vai limpar o rabo aos doentes!” mas pronto…  

 


