
 

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

tenha vivido de uma forma mais marcante. 

R.: Uma dessas experiências foi, sem dúvida, a praxe por ter sido o primeiro 

contacto com as pessoas do curso e com a própria escola. Digamos que foi o 

primeiro impacto com o mundo académico propriamente dito. 

Outra experiência que também foi, a meu ver, muito marcante foram as aulas 

dinâmicas realizadas no âmbito da disciplina de fundamentos I. Nessas aulas 

aprendi muito (sobretudo sobre relações, comunicação e ajuda) e, para alem 

disso permitiram a criação/fortalecimento de laços com os diversos membros do 

grupo do qual fiz parte. 

Ambas as experiências referidas foram muito marcantes e enriquecedoras, a seu 

modo, para mim. 

 

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

específicas que pensa, que podem caracterizar o desempenho profissional dos 

enfermeiros. 

R.: Penso que o desempenho da profissão de enfermagem é muito caracterizado 

pela administração de injecções/vacinas, de tal modo que ao imaginarmos uma 

enfermeira vemo-la vestida com uma bata branca e com uma seringa na mão (é o 

estereótipo da enfermeira). 

A par disso e agora ao frequentar o curso vejo o enfermeiro como aquele que na 

sua pratica diária ajuda o doente ou substitui-o em tudo o que o mesmo seja 

incapaz de fazer quer por falta de conhecimentos, de força ou até de vontade 

(sejam cuidados de higiene e conforto ou mobilizações/posicionamentos ou a 

administração de terapêutica). 

Assim, considero que de uma forma geral não há uma só ou duas 

acções/actividades que caracterizem bem o desempenho profissional dos 

enfermeiros. 

Há toda uma série de acções efectuadas pelos enfermeiros que variam muito de 

acordo com o serviço que se está a exercer (urgência hospitalar; centro de saúde; 

cuidados intensivos; enfermaria). Esses cuidados prestados podem ir desde a 

administração de terapêutica (injecções ou medicamentos); passando pelas 

mobilizações e posicionamentos, até aos cuidados de higiene e conforto.  



 

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

Licenciatura em Enfermagem, se veja a si próprio(a) de uma forma diferente? Se 

sim… em que aspecto(s)? 

R.: Sim, vejo-me diferentes em alguns aspectos. Não obstante todo o 

conhecimento (e experiência) que adquiri nas diversas disciplinas frequentadas 

até aqui, acho que me tenho vindo a tornar uma pessoa mais tolerante e 

compreensiva para com o outro. Estou agora mais atenta e desperta, tentando 

não julgar o outro pelo seu comportamento ou aparência física mas tentando 

perceber o porquê desse comportamento. 

Acho que este curso tem-me tornado mais humana e possibilitado ver o mundo e 

as pessoas de outro prisma que antes não via. 

 

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

familiares), de que forma pensa que o(a) vêm agora? Têm novas expectativas 

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

R.: Penso que os meus colegas, amigos e familiares me encaram agora de uma 

forma diferente. 

Vêm-me actualmente com maior credibilidade e respeito. É como se agora me 

valorizassem mais, assim como àquilo que eu digo e lhe dessem maior 

importância e relevo. Por exemplo, antes quando eu andava no secundário 

(11º;12º) e dava um conselho ao meu pai respeitante à diabetes (dieta indicada; 

efeitos da insulina, etc.) ele muitas vezes não me levava a sério, se calhar a 

ponto de pensar que o que eu lhe dizia não era verdade. Contudo, agora isso já 

não acontece (se calhar até pela boa fundamentação que eu agora lhe dou) e a 

maior parte das coisas que eu digo ou aconselho é tido em consideração. 

Quanto às expectativas, eu penso que eles (pais, amigos, conhecidos, colegas) 

têm muitas expectativas em relação a mim e à minha profissão. Esperam de mim 

muita coisa (conhecimentos, domínios de técnicas, etc.) que eventualmente só 

daqui a um ano ou dois dominarei e saberei fazer. Uma das abordagens típicas é: 

«Então, já sabes dar injecções?!» 

Para além disso, fazem-me imensas perguntas e chegam mesmo a tirar dúvidas 

comigo no que diz respeito a certas doenças, medicamentos e nutrição, 

esperando que eu saiba já tudo. 



 

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.: Antes de frequentar o curso pensava que «ser enfermeiro» passava antes de 

tudo por obedecer incondicionalmente aos médicos e para além disso restringia 

o exercício de enfermagem basicamente aos cuidados de higiene e conforto. 

Actualmente já não penso nada assim e encaro a enfermagem como uma 

profissão muito digna, com uma certa autonomia, e com um vasto campo de 

acção. 

Vejo os enfermeiros como pessoas muito competentes, nas mais diversas áreas, 

muito humanos, sempre prontas a ajudar o outro e muito versáteis e capazes 

 


