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

tenha vivido de uma forma mais marcante. 

 

O primeiro momento que me marcou foi, sem dúvida, a primeira aula prática. Com o 

começo das aulas práticas o curso ficou mais interessante ,porque confesso que já 

estava a ficar um pouco desanimada com o curso na medida em que as aulas eram 

muito teóricas não se falava da “acção da enfermagem”,não se ensinavam 

procedimentos apenas se falava sobre o papel do enfermeiro, como tratar as pessoas 

etc.  

O segundo momento que me marcou foram as aulas de dinâmicas de grupo foi uma 

experiência muito boa e penso que toda a gente devia passar por ela 

independentemente do curso, para mim os dois dias de dinâmicas serviram não só para 

“crescer” como futura enfermeira mas também como pessoa. Em dois dias consegui 

interiorizar e verificar na prática tudo aquilo que foi transmitido teoricamente nas tais 

primeiras aulas do curso que nos ensinavam a aceitar o outro a não ter receio em tocar 

e ser tocado pelo outro etc.   

 

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

específicas que pensa, que podem caracterizar o desempenho profissional dos 

enfermeiros. 

 

Penso que o desempenho dos enfermeiros pode ser caracterizado pelo respeito em 

relação as pessoas, pela capacidade de aceitar os outros e compreender os seus 

problemas estando sempre disposto a ajudar. Algo que aprendi também é que o 

enfermeiro pode sempre ajudar o seu doente nem que seja apenas estar perto dele 

ouvir o que ele tem para dizer ou chorar com ele.  

 

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

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

sim… em que aspecto(s)?  

 

Ao fim destes meses vejo-me como alguém mais paciente em relação aos outros, 

nunca fui uma pessoa “stressada” e no meu grupo de amigos sou conhecida como uma 

pessoa tolerante de mais com as pessoas e principalmente com as situações, mas hoje a 



minha tolerância é diferente, é como se ao olhar para uma pessoa que vai na rua eu a 

olhasse e conseguisse compreender melhor os seus comportamentos. É difícil de 

explicar ,mas em situações com  que eu era capaz de gozar agora consigo pensar nos 

problemas que podem estar por trás dos comportamentos das pessoas. 

 

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) 

 

Os meus amigos e família sempre tiveram boas expectativas sobre mim e sempre 

apoiaram a minha decisão de vir para o curso de enfermagem. Penso que me vêem da 

mesma maneira e sempre que me encontram noto que se preocupam comigo perguntam 

me se o curso está a correr bem e se eu estou a gostar. Os meus amigos quando me 

mostro mais compreensiva com alguém ou faço algum gesto mais solidário dizem me 

“estás mesmo no curso certo”. A última situação engraçada foi no meu jantar de anos 

em que estavam misturados os meus amigos do curso e outros do secundário etc…no 

final sobrou bolo de aniversário e eu e algumas colegas do curso de enfermagem 

tomámos a iniciativa de oferecer o bolo a uns sem abrigo que estavam ali na zona a 

pedir dinheiro e comida a quem jantava na zona, os meus colegas (não enfermeiros) 

disseram algo do género “Isto é mesmo coisas à enfermeira!”. 

 

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? 

A minha ideia sobre os enfermeiros não mudou muito, continuo a ver os enfermeiros 

como pessoas compreensivas carinhosas com grande capacidade para ajudar quem 

precisa. 

Penso que o grande desafio para os enfermeiros é conseguir deixar de lado os seus 

próprios problemas para se poder dedicar a 100% aos problemas dos seus doentes, essa 

deve ser mesmo a parte mais difícil uma vez que ainda continuamos a ouvir relatos de 

pessoas que não foram muito bem tratadas por enfermeiros médicos ou auxiliares. 

Penso também que para ter esta profissão é de facto preciso gostar muito. 

 

 


