
 

 

Antes de começar a responder às perguntas queria só relembrar que este não é o 

primeiro ano que frequento o curso, e que por isso mesmo esta não será a primeira vez 

que visto a bata, afinal o ano passado já tive 3 ensinos clínicos. 

 

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

tenha vivido de uma forma mais marcante. 

Resposta: De todas as experiências que vivi relacionadas com a frequência do curso as 

mais marcantes foram as dinâmicas, pois foi uma aula diferente de todas as que eu já 

tinha tido até hoje, onde se aprendeu muito sem ser necessário papel e caneta, em que 

podemos de alguma forma desenvolver a relação entre colegas e perceber aquilo que 

sentimos quando interagimos com os outros e entramos no seu espaço. 

Para mim foi ainda muito marcante visitar o bairro da Cova da Moura, no âmbito da 

disciplina de Animação Sócio-Cultural no Cuidar, primeiro porque é um bairro muito 

falado mas sempre pelo seu lado mais negativo, e aquilo que nos mostraram lá não tinha 

só aspectos negativos, até pelo contrario, o bairro tem bastantes aspectos positivos, e 

por outro lado, o facto de estar num meio que não é o meu e numa cultura totalmente 

diferente da minha ajudou-me também a ver os outros de outra forma e a tentar não os 

julgar, ou seja, fazer menos juízos de valor.   

 

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

específicas que pensa, que podem caracterizar o desempenho profissional dos 

enfermeiros. 

Resposta: A observação e avaliação do outro, dos seus comportamentos e do seu 

contexto é algo que acho que caracteriza muito bem o desempenho profissional dos 

enfermeiros, pois em qualquer cuidado que o enfermeiro preste ao utente tem que fazer 

sempre uma avaliação quer antes, durante e depois, e para isso a observação é o seu 

maior aliado, ainda porque muita da informação do utente não nos é transmitida por 

palavras e ai à que saber descodificar a sua comunicação não verbal, voltando a 

observação a ser o nossa maior aliada. 

 Em relação a uma actividade, acho que a prestação de cuidados de conforto e de 

higiene é algo que caracteriza o desempenho profissional dos enfermeiros, pois é algo 

que é exclusivo da sua profissão, apesar de muitas vezes se delegado noutros 



profissionais, coisa que eu não condeno dependendo da situação e de um conjunto de 

outros factores, e desde que seja supervisionado por este. 

  

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)?  

Resposta: Bem a resposta seria sim se este fosse o meu primeiro ano de curso, mas 

como já lhe tinha dito este já é o segundo ano que frequento o curso, pois já andei numa 

outra escola no ano anterior. O que quero dizer, é que o ano passado após alguns meses 

de curso comecei-me sem dúvida a ver de uma forma diferente, comecei a ser mais 

atenta às reacções e comportamentos, em determinadas situações, e também àquilo que 

se passa a minha volta, e notei que de alguma forma era uma pessoa muito mais 

tolerante. Em relação a este ano não me vejo de uma forma muito diferente, até porque 

aquilo que estou a vivenciar não é totalmente novo. 

 

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). 

Resposta: Sem dúvida que a maneira de outros que nos são próximos nos verem se 

altera, até porque quase sempre olham para nós pensando sempre que seremos 

enfermeiros, as suas expectativas são desta forma alteradas e quando correspondem ou 

não à sua ideia de enfermeiros mencionam isso. Uma situação que acontece com muita 

frequência é quando ajudo a minha avó a levantar-se do sofá, ela diz sempre “Ai 

obrigada, assim é que és uma boa enfermeira”; agora se pelo contrário não demonstro 

boa vontade para ajudar algum dos meus familiares a fazer alguma coisa dizem sempre: 

“Nem sei como é que vais ser enfermeira!”, como se um enfermeiro não tivesse direito a 

ser preguiçoso em casa.  

 

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? 

Resposta: Também como já disse anteriormente, sempre tive mais ou menos a ideia do 

que é ser enfermeiro, pois a minha mãe sempre trabalhou como administrativa num 

centro de saúde, o qual eu frequento com muita regularidade desde que nasci. Mas esta 

ideia que tinha inicialmente era mais em relação às técnicas que este costuma realizar, 



não era uma ideia que incluísse todas as vertentes da profissão, lembro-me de pensar 

que ser enfermeiro é ser alguém que em alguns momentos da nossa vida como na 

doença, nos ajuda, fazendo por exemplo um penso a uma ferida, ou dando uma injecção, 

entre outras acções que são práticas recorrentes. 

Hoje a visão que tenho é um pouco diferente, como está muito na moda dizer é uma 

visão mais holística, não vejo só o enfermeiro como um prestador de cuidados na 

doença, mas sim como alguém que para além de prestar cuidados em todo o ciclo da 

nossa vida, também participa nesta, por exemplo através da prevenção. 

 

 

 


