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

tenha vivido de uma forma mais marcante. 

Bem, duas experiências… Vou mencionar duas das muitas, porque, na verdade, 

a frequência deste curso tem sido algo de fantástico e extremamente rico em 

experiências… Praxes! As praxes… Foi uma experiência à qual sobrevivi… 

Não sei até que ponto terão sido integradoras ou positivas, mas foi engraçado… 

E uma outra experiencia foi o facto de ter de me adaptar a uma vida 

completamente diferente… Sair de casa, ter de viver longe das pessoas mais 

importantes, ter de conseguir fazer tudo sozinha não foi fácil… Mas a verdade é 

que isso fez com que eu crescesse muito, tanto… Há algum tempo que precisava 

de algo assim, que me fizesse “aprender a crescer”… 

 

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

específicas que pensa, que podem caracterizar o desempenho profissional dos 

enfermeiros. 

Quanto aos comportamentos… Sem dúvida o trabalho de equipa é algo que deve 

caracterizar qualquer profissão! O trabalho conjunto resulta sempre melhor! O 

facto de o outro estar presente é extremamente enriquecedor! E depois, e tal 

como tanto nos relembram nas aulas, há que ter em conta o facto de o doente ser 

encarado de forma “holística”... Existe uma pessoa para além da doença… 

Nunca poderá ser o temor da cama 4… Mas sim a D. Maria da cama 4. Há que 

ter em conta determinados pormenores que são fundamentais. 

 

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)?  

Sim, sem dúvida… Ainda não aprendi muito, as minhas experiências ainda não 

são muitas, mas… É fantástico ver-me a conseguir avaliar determinadas 

situações! Ainda ontem ao jantar reduzi a dose de mousse de chocolate ao meu 

pai, dado que ele é asmático e isso não lhe iria facilitar minimamente a 

respiração… Já consigo adequar muitas das minhas acções… E sinto-me 

extremamente bem com isso! E, para além disso, julgo ver o ser humano de 

modo diferente… Aprendi a dar valor à pessoa no seu todo…  

 



4. Reportando-nos ao teu 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). 

Julgo que sim… Agora deixei de ser chamada pelo meu próprio nome, sendo 

chamada por Sra. Enfermeira, pelos meus amigos… Isso faz-me sentir muito 

bem! Gosto imenso do curso em que estou, quero muito exercer esta profissão, 

por isso… Tudo está a correr muito bem! Quanto à família… Não era este o 

sonho que tinham para mim, mas aceitaram bem a ideia… Aliás, nem era o meu 

próprio sonho… (faltaram algumas décimas para medicina), mas estou a adorar! 

Estou ansiosa pelo estágio! Ando fascinada com a ideia de poder agir!  

 

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? 

Antes de frequentar o curso tudo era diferente… O enfermeiro era alguém que 

me fascinava! Gostava de os ver passar pelos corredores de bata branca… Mas 

nunca conseguia um contacto muito próximo com os enfermeiros.. Hoje, vejo 

que algo pode mudar! Há enfermeiros muito distantes, que apenas falam no 

temor da cama 4, e não no ser humano que lá está… No entanto, há outros que 

são pessoas muito boas, muito bonitas interiormente… Hoje vejo os enfermeiros 

como pessoas que tratam de pessoas! É fantástico estar neste mundo… ☺ 


