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

tenha vivido de uma forma mais marcante.  

R: Sem duvida os primeiros tempos foram complicados ate me adaptar a esta nova fase 

da minha vida e agora as colocações dos estágios…é sempre um momento de grande 

expectativa…. 

 

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

específicas que pensa, que podem caracterizar o desempenho profissional dos 

enfermeiros. 

R: Para muitos o sacrifício e também a preocupação pelo bem-estar do doente. 

 

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)?  

R: Talvez me veja hoje de uma forma diferente….Agora que já sei mais um bocadinho 

do que é a enfermagem e das práticas dos enfermeiros, há uma vontade ainda maior de 

exercer o que aprendi, de me sentir útil…..  

 

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). 

R: Para aqueles que já me conheciam antes de entrar para o curso se calhar agora têm 

uma visão diferente de mim, já me começam a ver como enfermeira, como alguém se 

calhar um bocadinho mais responsável mas no meu ponto de vista acho que não alterei a 

minha maneira de ser e de estar na vida…não sei….para aqueles que só conheci após ter 

entrado no curso, já me disseram para não ser tão exigente comigo mesma, para levar o 

curso mais descontraída… 

 

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? 

R: Pois…antes de ter entrado para o curso tinha uma visão um pouco diferente da que 

tenho hoje em dia do que é ser enfermeiro mas agora que estou onde estou, que já vi, 

ouvi e aprendi realmente o que é ser enfermeiro, o conceito alterou…vinha com uma 



imagem diferente dos enfermeiros…não imaginava que por detrás da simples palavra 

“enfermeiro” haveria muito que fazer, muito onde trabalhar, muito... 

Sempre pensei que os enfermeiros eram “subordinados” dos médicos nunca os vi como 

equipa pois da experiencia que tenho não sendo muita mas deu para ver que, 

enfermeiros de um lado e médicos do outro, o medico manda e o enfermeiro executa e 

que o enfermeiro não podia fazer nada sem o consentimento do medico….mais uma 

ideia errada que eu tinha… como esta ideia tinha muitas outras parecidas porque quem 

está de fora não sabe realmente o que se passa !! 


