
 

1. Destaque, por favor, 2 experiências relacionadas com a frequência do curso, que 

tenha vivido de uma forma mais marcante. 

As duas experiências relacionadas com a frequência do curso, mais marcantes para mim 

foram: as aulas dinâmicas que frequentei e a oportunidade de participar no Hospital dos 

Pequeninos. As aulas dinâmicas porque foram momentos de grande convívio e de uma 

grande abertura entre todos nós alunos, permitiu-nos acalmar, reflectir e ser mais 

confiantes connosco e com quem está ao nosso lado. Foi uma experiência importante, 

na minha opinião. O Hospital dos Pequeninos foi outro momento marcante porque 

vestimos a bata branca e procurámos ser o apoio das crianças que nos iam aparecendo, 

essa actividade permitiu um momento de diversão com as crianças e possibilitou-nos 

assumir a nossa identidade de futuros enfermeiros. 

 

2. Destaque por favor duas acções/actividades (comportamentos, práticas, etc) 

específicas que pensa, que podem caracterizar o desempenho profissional dos 

enfermeiros. 

Duas acções/actividades que penso que podem caracterizar o desempenho profissional 

dos enfermeiros são: a imagem do enfermeiro enquanto prestador de cuidados à pessoa, 

portanto, o profissional que cuida e que se encarrega de garantir o máximo de conforto à 

pessoa que necessita de cuidados de saúde e a outra actividade que penso que 

caracteriza o desempenho profissional dos enfermeiros é a actividade de apoio à pessoa 

(não só o cuidar), em todas as suas vertentes, portanto, que olha para a pessoa no seu 

todo e que beneficia de uma grande proximidade e de bastante tempo com a mesma para 

se aperceber de elementos que possam influenciar a sua saúde física e que estejam 

relacionados com outras áreas, como seja a social ou psicológica. 

 

3. Será possível que, de alguma forma, após estes meses de frequência do curso de 

Licenciatura em Enfermagem, se veja a si própria de uma forma diferente? Se sim… em 

que aspecto(s)?  

Sim, é bastante possível, a ponto de ser verdade. Vejo-me de outra forma, porque 

também consigo ver os outros de outra forma. É, sem dúvida, uma influência do curso, 

até porque eu procurava essa mesma influência a nível da área da comunicação, dai ter 

optado pela área da saúde. Acho que estou mais sensível à diferença, mais aberta às 

mudanças e aos problemas que surgem, comigo e com as outras pessoas. Sinto-me mais 



flexível e apercebo-me cada vez mais, de pequenas atitudes que as pessoas tomam e que 

no fundo pretendem transmitir uma mensagem totalmente oposta àquela que no fundo 

demonstram. 

 

4. Reportando-nos ao seu círculo de relacionamentos sociais (colegas, amigos, 

familiares), de que forma pensa que a vêm agora? Têm novas expectativas sobre si? 

(pode usar uma ou duas frases que lhe tenham dito). 

Acho que me vêem da mesma forma, mas mais motivada, sem dúvida. As expectativas 

mantêm-se, já me conheciam bem, estando felizes porque eu estou feliz com o curso, 

com o que tenho aprendido até agora e com todas as experiências que tenho tido. 

 

5. “Ser enfermeira(o)”. Lembra-se o que esta ideia significava para si antes de 

frequentar o curso? E hoje como vê os enfermeiros? O que tem a dizer sobre eles? 

Lembro-me do que para mim significava ser enfermeiro. Hoje vejo os enfermeiros de 

uma forma bastante diferente. Considero que têm grandes bases teóricas a partir das 

quais desenvolvem a sua actividade. Acho que são imprescindíveis, sendo dos poucos 

profissionais que conseguem observar a pessoa no seu todo e compreender mais do que 

a sua situação clínica. As actividades que desenvolvem são muito diversificadas, 

bastante mais complexas do que imaginava e assentes em ideias e princípios que, pelo 

menos em teoria, defendem o respeito da pessoa e da pessoa na doença. Há uma grande 

preocupação com a vertente humana e uma atenção a pormenores que ganham, nas 

palavras da Enfermagem, uma dimensão diferente e como dizia um professor, ser 

enfermeiro é ser o profissional das pequenas coisas, foi esta a ideia que procurou 

transmitir. É também esta a ideia que eu tenho, mas uma ideia positiva, tal como o 

professor e, não depreciativa, até porque considero que na actividade dos enfermeiros as 

suas acções ganham uma certa magia por esses mesmos pormenores, como seja, o 

toque, a preocupação com o que era a pessoa antes de ser internada, com os seus 

hábitos, com o conforto e outros elementos que nos parecem óbvios ou muito simples, 

mas que em situação de doença são demasiado complexos e infelizmente, muitas das 

vezes, desvalorizados. 

É isto o que tenho a dizer sobre o que é para mim, hoje, ser enfermeiro. 


