
 

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

que tenha vivido de uma forma mais marcante. 

Até agora não acredito que nenhum dos acontecimentos seja mais marcante do que o 

estágios que nos esperam, mesmo assim uma das experiências que mais me marcou 

foi a observação da dissecação de pessoas na faculdade de ciências médicas, em que 

foi difícil ver a morte de perto e ao mesmo tempo pensar em todas as outras 

dimensões que aquela pessoa possuía mas que naquele momento apenas parecia um 

“boneco” a ser estudado por todos. Mais recentemente as dinâmicas, pois fizeram-

me esquecer que estava num curso do ensino superior, mais concretamente de 

enfermagem, mas por outro lado também conseguia perceber o porquê dessas aulas 

e que se adequa perfeitamente ao curso. 

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

específicas que pensa, que podem caracterizar o desempenho profissional 

dos enfermeiros. 

A profissão do enfermeiro penso que se pode caracterizar pelo contacto (directo, 

próximo, familiar, e até íntimo), e pela capacidade de observação. 

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)?  

Não consigo encontrar diferenças significativas, apenas adquiri conhecimentos e 

experiências não só para enfermagem como para a vida em geral. 

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). 

Neste momento já quase todos os amigos que não estão no curso me vêm como 

enfermeiro, seja lá o que isso for para cada um deles (já me chamaram de 

“maqueiro”) e esperam que saiba tudo sobre enfermagem. 

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? 

Já não me lembro muito bem do que disse sobre ser enfermeiro mas agora já sei 

mais alguma coisa sobre enfermeiros. Acho que muitas vezes a profissão de 

enfermagem não é perceptível em todos os seus aspectos por causa da delegação de 



funções e/ou pela interferência nas funções dos outros, isto aliado aos preconceitos e 

ideias pré concebidas distorcem a verdadeira imagem da enfermagem. Assim, neste 

momento percebo que ser enfermeiro se estende a muitos mais ramos do que 

pensava e que possui uma interdependência e não dependência em relação a outras 

profissões do mesmo meio. 

 

 

 

 

  

 


