
QUESTÃO 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). 

 

Legenda da análise:  
De que forma vêem. 

 
2.01 - ALBERTO 
 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. 
 
2.02 - BRENDA  
 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. 
 
2.03 - CLAUDIA  
 Os meus pais estão à espera que eu me decida! Se quero realmente ser enfermeira, ou se 
tento medicina mais uma vez (em Espanha)... Os familiares vão perguntando como corre o 
curso, se estou a gostar... Em relação aos amigos, uns acham que devo tentar medicina em 
Espanha, outros dizem “porque não continuar em enfermagem, se estás a gostar?”... Já me 
disseram coisas género “acho que ias ser uma boa médica”... Veremos no que vai dar! 
 
2.04 - DORA 
 Acho que os amigos me vêem da mesma forma. A família diz que “cresci” em 
determinados assuntos, mas penso que isso se deve não só ao que aprendi no curso mas também 
aquilo que fui aprendendo ao longo dos tempos. 
 
2.05 - ELSA 
 Sim. Vêem-me como uma futura enfermeira que prestará cuidados aqueles que 
recorrerem aos serviços de saúde e não só, que dará uma ajuda ao seu circulo de familiares e 
amigos. 
 
2.07 - GISELA  
 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 

[M1] Comentário: A entrada numa área 
profissional e a pertença a um grupo 
associada ao domínio (imediato desses 
saberes, ou de uma parte substancial) 

[M2] Comentário: Uma pessoa mais 
humana, não só pessoalmente como 
profissional. 

[M3] Comentário: Nesta fase ainda a 
indecisão face a um futuro que era a escolha 
de eleição, (medicina) e a permenência e a 
conclusão neste. mas as fontes de pressão 
são fortes...(pais) 

[M4] Comentário: O curso a par das 
experiências de vida como fonte /sede de 
desenvolvimento pessoal ). 

[M5] Comentário: Os outros fazem-nos 
sentir como sendo (mas também devendo 
constituir-se como um recurso para os seus) 

[M6] Comentário: !!!! Uma legitimação 
que é externamente reconhecida. 



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!  
 
2.08 - HELENA 
 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!”. 
 
2.09 - INÊS 
 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 Inês”, ou pelo menos “projecto de 
enfermeira”, como ás vezes dizem. 
 
2.10 – JESSICA 
 Sem dúvida que a maneira de outros que nos são próximos nos verem se altera, até 
porque quase sempre olham para nós pensando sempre que seremos enfermeiros, as suas 
expectativas são desta forma alteradas e quando correspondem ou não à sua ideia de 
enfermeiros mencionam isso. Uma situação que acontece com muita frequência é quando ajudo 
a minha avó a levantar-se do sofá, ela diz sempre “Ai obrigada, assim é que és uma boa 
enfermeira”; agora se pelo contrário não demonstro boa vontade para ajudar algum dos meus 
familiares a fazer alguma coisa dizem sempre: “Nem sei como é que vais ser enfermeira!”, 
como se um enfermeiro não tivesse direito a ser preguiçoso em casa.  
 
2.11- LUISA 
 Sim, completamente diferente, vejo-me acrescer a cada dia que nasce e sem deixar a 
responsabilidade por atrás. Basicamente, acho que mudei bastante em alguns aspectos em 
relação ao outro, vou-me citar um aspecto que acho extremamente importante para mim, agora 
sou hiper sensível no que diz respeito ao outro, é muito diferente ouvir falar das coisas, e passar 
por elas. Por mais que ouçamos falar acerca da necessidade de respeitar o outro, de ouvir estes 
conceitos e as dificuldades de tocar no outro, de modo que “somos iguais e pensamos de formas 
diferentes/cultura”. A personalidade, as diferentes experiências pessoais e as diferentes culturas 
podem impedir uma correcta compreensão das mensagens enviadas, visto a diferença de valores 
entre os indivíduos pode levar a julgamentos errados de valores e conceitos.   
 Agora sou muito mais cuidadosa no que diz respeito ao indivíduo ou seja moldar-me em 
todos os aspectos. 
 As pessoas do meu circulo  de relacionamento sociais, colegas, amigos e familiares  
disseram-me que mudei bastante e cada vez mais estou a tornar-me adulta e muito cuidadosa em 
tudo e exigente. A relação a expectativa e boa que sou muito sensível, amável, humilde e 
acolhedor de maneira que possa ser uma boa enfermeira. 
 
2.12 - MARIA 
 Penso que os meus colegas, amigos e familiares me encaram agora de uma forma 
diferente. 

[M7] Comentário: Mais valia do curso 
para quem o frequenta é a possibilidade de 
em fases relativamente iniciais do mesmo 
poderem partir para a acção. 

[M8] Comentário: Desenvolvem-se 
valores como a capacidade de compreensão 
do outros mas também... de solidariedade 
com os outros de beneficência (qual é a 
diferença?) 

[M9] Comentário: a prática da 
beneficência /solidaderiedade. 

[M10] Comentário: Na análise de uma 
situação são vistos como tendo 
competências acrescidas ao nível da 
argumentação fundamentada e da reflexão 
intervenção reflectida 

[M11] Comentário: função de 
conserto? mecânico? 

[M12] Comentário: O dever de mostrar 
disponibilidade e entrega total aos outros 
independentemente do contexto espacio-
temporal. 



 Vêm-me actualmente com maior credibilidade e respeito. É como se agora me 
valorizassem mais, assim como àquilo que eu digo e lhe dessem maior importância e relevo. Por 
exemplo, antes quando eu andava no secundário (11º;12º) e dava um conselho ao meu pai 
respeitante à diabetes (dieta indicada; efeitos da insulina, etc.) ele muitas vezes não me levava a 
sério, se calhar a ponto de pensar que o que eu lhe dizia não era verdade. Contudo, agora isso já 
não acontece (se calhar até pela boa fundamentação que eu agora lhe dou) e a maior parte das 
coisas que eu digo ou aconselho é tido em consideração. 
 Quanto às expectativas, eu penso que eles (pais, amigos, conhecidos, colegas) têm 
muitas expectativas em relação a mim e à minha profissão. Esperam de mim muita coisa 
(conhecimentos, domínios de técnicas, etc.) que eventualmente só daqui a um ano ou dois 
dominarei e saberei fazer. Uma das abordagens típicas é: «Então, já sabes dar injecções?!» 
Para além disso, fazem-me imensas perguntas e chegam mesmo a tirar dúvidas comigo no que 
diz respeito a certas doenças, medicamentos e nutrição, esperando que eu saiba já tudo. 

 
2.13 – NEUSA  
 Os meus amigos vêm da mesma maneira visto já trabalhar na área da saúde. Em relação 
a mim é a concretização de um sonho antigo, tirar a licenciatura em enfermagem. As 
expectativas são boas pois como já sou do quadro da GNR já não tenho aquela preocupação de 
como vai ser quando terminar o curso. 
 
2.14 – OLGA 
 Gosto de te ouvir falar. Tens as ideias bem definidas e mesmo sendo diferentes das 
nossas consegues mostrar o teu ponto de vista” – disse-me um colega de trabalho após ter-mos 
uma discussão sobre as grandes potencias mundiais e outra sobre a prisão de menores. 
 
2.15 - PAULA 
 Relativamente aos meus pais, eles sim, agora conseguem ver-me de forma diferente, 
principalmente o meu pai que até me fez pensar que esta decisão era o seu desgosto, apesar de 
não ter nenhum exemplo de frase concreta, sinto que já esta mais confiante e que aceita a minha 
escolha. Com os amigos, ao principio, pareceu-lhes estranho esta escolha, mas agora aceitam e 
brincam com isso nunca mais me disseram que “não te vejo como enfermeira” e gostam de 
saber  se esta tudo a correr bem e se estou a gostar. 
 
2.16 – PEDRO   
 Em relação aos meus familiares, estes continuam a exercer uma certa pressão para 
mudar de curso e tentar outros, nomeadamente medicina e dentária mas, no entanto, passaram a 
respeitar muito mais a profissão do enfermeiro pelos meus relatos das actividades escolares e 
experiencias que ouvi. Passaram a ter uma visão mais íntegra e interna do ser enfermeiro. Em 
relação aos meus amigos, continuaram a utilizar as expressões usuais da praxe (ex: “Então tens 
dado muitas picas?”) mas passaram também a valorizar muito mais o curso e o trabalho do 
enfermeiro também pelos meus relatos das minhas experiências. 
 
2.17 – RODRIGO 
  Encaram-me com mais maturidade e com um potencial latente. " O quê?? Tu 
enfermeiro? wow! " 
 
2.18 – SARA 
 
 Mesmo antes de começar o curso de enfermagem o meu grupo de amigos e família entre 
outro sempre tiveram opiniões muito diferentes, desde o ‘sim senhora! Muitos parabéns! Tenho 
orgulho em ti, porque não é uma profissão fácil’ até ao mais ridículo como ‘vais andar o resto 
da vida a limpar rabos’ ou então desatam a chorar de alegria (como a minha mãe que sempre 
soube o que eu queria). Existe ainda um grupo de amigos que apenas me deram uma 
palmadinha nas costas e deram-me as boas vindas à profissão em comum! 

[M13] Comentário: As pessoas 
valorizam-nos mais. Possivelmente por 2 
diferentes ordens de razões: uma vaga , 
inerente e implícita ao frequentar uma 
licenciatura na área da saúde, mas outra 
mais concreta que está relacionada com o 
facto de ter um poder de argumentação 
mais sólido. 
 

[M14] Comentário: ver comentário 
anterior 

[M15] Comentário: estereótipos da 
profissão. 

[M16] Comentário: referência à 
expertise na área. 

[M17] Comentário:  importante !!! 

[M18] Comentário: Para quem já 
trabalhava na área não há uma mudança 
radical sentida no modo como os outros os 
vêem. Trata-se neste aspecto de uma certa 
continuidade. 

[M19] Comentário: Sentimento de 
satisfação pessoal. 

[M20] Comentário: Um maior 
sentimento de segurança de auto-
afirmação? A capacidade se expor com 
sucesso, atingir objectivos?

[M21] Comentário: O recorrer a 
estereótipos sobre a profissão. As “picas”. 

[M22] Comentário: Muitos familiares / 
significativos revalorizaram a  profissão ao 
longo deste ano, fruto do acesso à mesma 
por via dos relatos de experiências dos 
estudantes no seu círculo social. Para 
alguns estudantes este foi um trabalho 
consciente de promoção/publicitação do seu 
curso/trabalho desenvolvido, e do seu 
envolvimento nas actividades curriculares. 
 
Como é que isto se cruza com os estudantes 
que vivem com os significativos e os que 
não vivem? 

[M23] Comentário: orgulho dos outros 
– esterótipos de profissão vais “limpar 
rabos” – emoção, felicidade. 



Ate hoje, as opiniões mantém-se, pois as pessoas são as mesmas e só mudarão de opinião 
quando um dia precisarem de alguém que lhes preste cuidados, como nós! 
 
2.19 – TIAGO 
 Em relação ao meu circulo de amigos, anteriores a entrada na escola uma vez que estes 
não conseguem fazer a separação entre o antes e o depois, vêm-me de forma um pouco diferente 
já que a maioria deles não está num curso relacionado com saúde e quando se fala em algo 
relacionado com isto ele s respondem dizendo-me “ Não vou discutir isso contigo, pois de 
certeza que percebes mais disso do que eu”. Esta atitude demonstra que eles me vêm de forma 
um pouco diferente.  
 Em relação às expectativas pelo facto de actualmente se falar na saúde pelos aspectos 
negativos eles esperam que eu faça algo para mudar esta situação e dizem que contam comigo 
para que se mude a forma de atendimento das pessoas, que dizem ser despersonalizado. 
 
2.21 - VERA 
 Para aqueles que já me conheciam antes de entrar para o curso se calhar agora têm uma 
visão diferente de mim, já me começam a ver como enfermeira, como alguém se calhar um 
bocadinho mais responsável mas no meu ponto de vista acho que não alterei a minha maneira de 
ser e de estar na vida…não sei….para aqueles que só conheci após ter entrado no curso, já me 
disseram para não ser tão exigente comigo mesma, para levar o curso mais descontraída… 
 
2.23 – ZAIDA 
 Como não era a minha primeira opção e como ainda não é aquilo que quero seguir as 
expectativas das pessoas que me rodeiam são as mesmas. 
 
2.24 –  ALEXANDRE 
 Os meus amigos vêem me agora de forma diferente, pois sabem que um dia irei 
desempenhar uma profissão fantástica, mas também de grande responsabilidade e sabem que 
um dia poderão contar com a minha ajuda se eles precisarem. Quanto à família, eles sabem que 
eu sempre quis esta profissão e ficam contentes por verificarem que estou satisfeito e a alcançar 
o meu sonho. 
 
2.25 – BERNARDO 
 Vêem-me de forma diferente, ás vezes qualquer coisa relacionada com saúde, 
perguntam-me logo o que acho e qual a minha opinião. Por vezes ao aplicar conhecimentos 
adquiridos e a transmitir os mesmos, eles em jeito de brincadeira ficam desconfiados pois como 
desconhecem não sabem se estou a falar a sério ou não dizendo inclusive “este gajo agora se for 
preciso está-nos aqui a enrolar e nós nem damos por ela!”, mas sempre em jeito de brincadeira e 
aceitam sempre o que digo e ouvem-me com atenção e julgo também que me vêem mais 
“homem” mais maduro pois vêem a enfermagem como uma profissão muito digna e de grande 
responsabilidade. 
 
2.26 - CARLOS 
  O meu circulo de amigos e familiar não me vê de outra maneira. Alias vêem-me 
exactamente da mesma maneira. Agora eu é que me vejo da forma que eles me viam. Ou seja, o 
que respondi na pergunta anterior era a maneira como os meus amigos me viam e como me 
vêem. Eu é que não pensava da mesma forma e achava-me anti-social, egoísta e de certa 
maneira estava conformado como tal e talvez por isso a enfermagem nunca tenha sido a minha 
primeira opção. 
 
2.27 - DANIELA 
 Acho que tanto os meus familiares como os amigos me continuam a ver da mesma 
forma que antes, apesar das brincadeiras em relação ao curso aumentarem com o decorrer deste, 
como por ex. Dizerem por brincadeira: “Oh Sr. Enfermeira diga lá o que me aconselha para isto 
ou para aquilo” 

[M24] Comentário: Como referência 
na área. 

[M25] Comentário: Vêem-se como 
agentes de mudança, a partir da avaliação 
negativa que outros fazem da saúde. 

[M26] Comentário: Mais uma vez a 
questão de se sentirem serem 
perspectivados como referência na área da  
saúde. 

[M27] Comentário:  !! 

[M28] Comentário: Vêem-me mais 
maduro e mais adulto. Pelo domínio de uma 
área do conhecimento e pelas 
responsabilidades que lhe estão associadas. 

[M29] Comentário: A frequência do 
curso como modo de desenvolvimento de 
competências de auto análise e de 
introspecção.  
No fundo temos um movimento para fora 
de si, do ponto de vista da capacidade, em 
desenvolvimento, de descentração de si, e 
simultaneamente um movimento para 
dentro de si no sentido de desenvolver 
competências de autoanálise e de auto 
conhecimento.

[M30] Comentário: Os estudantes no 
seio familiar/social sentem que começam a 
ser vistos como referência no saber o para a 
prescrição de comportamentos para outros. 
sentem que as expectativas sobre eles 
começam a aumentar  



As expectativas continuam a ser as mesmas do dia em que entrei no curso, apesar de agora 
existir uma noção mais realista daquilo que é o curso. Acho que todos pensavam que a esta 
altura já tivessemos tido mais contacto com a prática. 
 
2.29 – FERNANDA 
 Acho que me vêem da mesma forma, mas mais motivada, sem dúvida. As expectativas 
mantêm-se, já me conheciam bem, estando felizes porque eu estou feliz com o curso, com o que 
tenho aprendido até agora e com todas as experiências que tenho tido. 


