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

tenha vivido de uma forma mais marcante. 

Assim que eu me lembre, os dois dias das aulas de dinâmicas, foram sem duvida muito 

marcantes (porque uniu mas o grupo presente, fiquei a falar mais abertamente com 

pessoas a que apenas dizia “bom dia”, e abriu-me mais horizontes no que toca á minha 

relação como pessoa e/ou enfermeira, com o outro), tal como as praxes da primeira 

semana de aulas, que naquela altura pareciam excessivas, em termos de duração (uma 

semana é muito tempo…) mas que agora relembrando parece que passaram num 

instante, embora ainda tenhamos muito contacto com os “padrinho e madrinhas”, que 

nos contam a sua experiência. 

 

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

específicas que pensa, que podem caracterizar o desempenho profissional dos 

enfermeiros. 

O toque terapêutico e a relação de ajuda parece-me, ou só agora me faz sentido como 

duas acções/actividades, que caracterizam a profissão de enfermagem. Porque vendo 

bem o nosso campo de trabalho, se por exemplo é um hospital (e não um centro de 

saúde onde se aposta na prevenção), trabalha-se sobretudo com as pessoas em situação 

de doença, e é nesta altura da vida que se vê quem está ao lado dos “doentes” e muitas 

vezes é o enfermeiro.  

Acho que é de salientar que o desempenho dos enfermeiros pode caracterizar-se não só 

pelo olhar na saúde, nas necessidades humanas básicas afectadas, (e não na doença) mas 

como também no olhar a pessoa como um todo (visão holistica). 

 

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)? 

Sim, eu vejo-me de forma diferente comparando com o início das aulas. Isto porque 

acho que cresci…não em termos de altura, mas em pessoa. 

Acho que houve uma clara modificação (pelo menos para mim), reafirmei, redefini os 

meus valores, aprendi muitas coisas novas não só no âmbito da enfermagem mas 

também como pessoa, e quando eu olho para o passado vejo que ao entrar para 

enfermagem, eu era uma menina (no sentido de ser apenas uma “criança” que começara 

a dar os primeiros passos para explorar o mundo) e agora vejo-me como uma “mulher” 



que cresceu, já tem outra visão do mundo, pensamento crítico (não é que antes não 

tivesse já algum ☺).  

 

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). 

Acho que mais ou menos na mesma, notando só a diferença que agora falo muito mais 

sobre o campo da saúde, do cuidar, dos enfermeiros… E que a minha argumentação a 

um determinado assunto está mais consistente, dizem que reflicto mais, antes de formar 

uma opinião. A minha irmã mais nova acha especificamente que eu agora digo palavras 

mais difíceis. 

Quanto a novas expectativas, agora lá em casa sempre que alguém tem uma ferida, ou 

alguma coisa fora do sítio, chamam sempre a “enfermeira Raquel”, ou pelo menos 

“projecto de enfermeira”, como ás vezes dizem. 

 

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? 

Acho que a ideia “ser enfermeiro” não se modificou muito da ideia que eu tinha antes de 

frequentar o curso (se bem que eu não me lembro do que disse na entrevista passada…) 

mas sendo a enfermagem uma arte, acho que ela é definida pelas pessoas que trabalham 

por ela e para ela, ou seja é feita pelos profissionais de enfermagem.  

Resumindo o ser enfermeiro é um orgulho, pois são eles quem cuidam de pessoas, pelo 

que a pessoa é e não pela doença que têm ou pela cama que ocupam. (embora haja maus 

profissionais como em todas as profissões) sinceramente acho que é uma prática que 

deveria ser mais valorizada.   


