
 

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

tenha vivido de uma forma mais marcante. 

R: Sem dúvida o início das aulas teórico-práticas de Fundamentos II e as aulas de 

Dinâmicas de Grupo. Foram dois momentos importantes, cada um à sua maneira. 

As aulas teórico-práticas foram importantes pois marcaram o início da aprendizagem da 

vertente prática da profissão de Enfermagem. Começámos realmente a contactar com o 

material e a aprender técnicas que vamos poder aplicar na prática desta profissão, em 

vez de andarmos a “divagar” sobre perspectivas teóricas que aparentemente não têm 

utilidade para o futuro e que não têm tanto interesse para quem está ansioso por se sentir 

útil em Enfermagem. 

As aulas de Dinâmicas foram definitivamente o que mais me marcou até agora no curso. 

Há sempre uma grande expectativa para estas aulas pois os nossos colegas mais velhos 

falam sobre elas, sobre como são aulas excelentes e diferentes de tudo o que temos feito 

em Fundamentos I… E quando chegou a altura posso mesmo dizer que superaram as 

minhas expectativas. Apesar de serem aulas mais leves, sem a grande pressão de 

absorver tudo o que podemos para depois escrever numa frequência, de serem divertidas 

e relaxadas e tudo mais… Foram aulas em que aprendi imenso sobre a relação com o 

outro e com um grupo, a importância de olhar para outra pessoa e de alguma forma ver 

todas as suas dimensões, ser capaz de a compreender… Foi algo que me enriqueceu o 

espírito e é uma experiência que me vai acompanhar sempre, mesmo saindo deste curso 

(como é meu objectivo) e seguindo outro caminho. 

 

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

específicas que pensa, que podem caracterizar o desempenho profissional dos 

enfermeiros. 

R: Uma das acções muito importantes do enfermeiro será satisfazer as necessidades 

básicas do utente, daí a sua grande proximidade a este, tanto a nível de cuidados 

hospitalares como no próprio domicílio. Outra actividade que penso ser um grande 

papel dos enfermeiros é a promoção da saúde, através de intervenções na comunidade 

como acções de formação e coisas desse género. 

 



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

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

sim… em que aspecto(s)?  

R: Sim, principalmente depois das aulas de Dinâmicas, apercebi-me grandemente do 

meu distanciamento e frieza com as pessoas em determinadas situações. Antes tinha 

noção que não era tão próxima e “afectuosa” como pessoas que conheço mas nunca 

tinha compreendido bem a dimensão desse distanciamento e os “problemas” que pode 

criar na relação com o utente, no caso de um ambiente profissional, mas também na 

relação com outra pessoa no âmbito pessoal. Levou-me a pensar mais sobre o assunto e 

a querer tentar mudar um pouco essa minha faceta. 

 

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

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

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

R: Não penso que haja uma grande diferença na maneira como as outras pessoas me 

vêm desde que entrei no curso, as grandes mudanças foram no meu interior, uma vez 

que sou uma pessoa mais introvertida e vivo as mudanças e sentimentos comigo mesma, 

sem deixar que os outros se apercebam disso. No entanto, penso que apesar de não se 

notar grande diferença, as expectativas já se orientam para que me torne uma pessoa 

verdadeiramente mais humana, tanto a nível pessoal como profissional, o que espero 

que aconteça mesmo. 

 

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 tinha uma ideia muito vaga do trabalho dos enfermeiros. 

Apenas tinha noção de que eram profissionais que estavam realmente muito próximos 

do doente e que por isso era necessária uma grande força de espírito e uma verdadeira 

vocação para se exercer esta profissão. Essa ideia mantém-se, agora talvez com mais 

consciência do que realmente significa estar próximo do doente. Tenho também mais 

noção do papel dos enfermeiros na promoção da saúde. Mas para além disso, uma vez 

que ainda não entrei em estágio, a ideia continua um pouco ambígua. 

 

 


