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Entrevista 507 - Gisela 
 

(Bloco A - Legitimação da entrevista onde se clarificam os objectivos do estudo, se 

contextualiza a realização do estudo e participação dos sujeitos e se obtém o seu 

consentimento) 

 

I.- A sua ideia sobre a enfermagem mudou, ao longo do tempo? 

G.- Eu acho que a enfermagem precisa assim de uma evolução… ainda bastante grande. 

Ainda há pouco tempo, até falava disso com a enfermeira Inês, em que ela me dizia que 

os enfermeiros mais velhos, por norma, são aqueles que dão uma pior imagem à 

profissão, são aqueles mais submissos, que revelam menos, como é que eu hei-de 

dizer… menos autonomia… precisam sempre dos doutores e por aí. Enquanto os 

enfermeiros novos, os recém-licenciados, e não só, os enfermeiros com uma 

mentalidade se calhar diferente, mais aberta, são pessoas completamente diferentes e 

acho que dão uma imagem muito mais positiva à enfermagem. 

I.- E com o que acabou de referir… como é que sintetiza a imagem que tem sobre a 

profissão? 

G.- Acho que precisa de uma evolução… acho que, neste momento… aquilo que eu 

quero é aquilo que, neste momento, existe, ou seja, eu preferi uma profissão... uma 

profissão, ou melhor… eu preferia que a enfermagem fosse diferente em termos de 

autonomia, em termos de também visibilidade dos outros e, muitas vezes, fica muito 

aquém nesse aspecto. 

I.- Como é que caracteriza a profissão do ponto de vista da autonomia e 

visibilidade? 

G.- Em termos de autonomia eu acho que… é a tal coisa, deveria haver uma evolução 

bastante grande. Há determinados aspectos em que os enfermeiros deveriam ser 

autónomos, e têm capacidade para isso, e não são. 

I.- Por exemplo? 

G.- Por exemplo, não sei… na medicação, por exemplo, é exclusivamente da 

responsabilidade médica, no entanto, agora estou numa urgência, por exemplo, e são os 

enfermeiros que, na triagem, administram logo a medicação, sem previamente terem 

autorização, por assim dizer, médica. Outras técnicas, mais evasivas ou… 
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I.- E em termos de visibilidade? 

G.- A visibilidade também passa um bocadinho por aí, porque o facto dos enfermeiros 

não terem um papel, se calhar, tão preponderante para as pessoas… ou as pessoas 

também acham que não, se calhar... antes de terem contacto com os enfermeiros, por 

assim dizer, julgam isso… depois, ao contrário, aos enfermeiro e aos médico já dizem 

que “… o enfermeiro é que teve comigo, o enfermeiro é que me ajudou, é que…”. 

I.- Qual é a imagem social da enfermagem? O que é que acha que a sociedade 

pensa sobre a enfermagem? 

G.- Acho que existe uma grande discrepância de realidades, àquilo que as pessoas vêm 

na realidade… o enfermeiro tem capacidades para muito, é um licenciado, é, enfim… 

enquanto as pessoas vêm “Doutor, Doutor e Doutor” e os enfermeiros muito a baixo. Eu 

vivo numa terrinha pequena e lá é tudo, assim, muito… eu sou enfermeira…há um 

rapaz que está a tirar medicina e “ ele é o Médico, é o Doutor”. 

I.- Porque é que acha que há essa ideia generalizada? 

G.- Eu acho que tem muito a ver com os fármacos… com a medicação. Porque, na 

verdade, as pessoas acham que para ter saúde é necessária a medicação e, pronto… 

portanto, é o médico que prescreve, é o médico que lhes dá. 

I.- Imagine que está num café com um extra-terrestre e ele não faz ideia do que é a 

enfermagem. O que é que lhe diria que é importante no desempenho dos 

enfermeiros? 

G.- Os enfermeiros realizam, então, muitas técnicas, e por aí… técnicas evasivas, menos 

evasivas… mas eu acho que mais importante é o acompanhamento, por assim dizer, de 

toda a situação. Se calhar, o médico chega e prescreve a medicação e vai ver as pessoas 

hoje, e amanhã e depois de amanhã, um bocadinho, está lá 5 minutos, enquanto que o 

enfermeiro está sempre disponível. A disponibilidade, o acompanhamento… acho que 

passa um bocadinho por aí, essencialmente. 

I.- Consegue definir, um pouco melhor, esse “acompanhamento”? 

G.- Acompanhamento é o estar ali, é estar presente, é estar… até posso “…vim à 

bocadinho, mas há uma pessoa que sabe que estou ali, sabe que estou disponível para 

ela e, se calhar, está com um problema, que nem é aquele relacionado com a sua perna, 

mas eu posso ajudá-la”. Estou ali enquanto pessoa e não só enquanto enfermeira. Posso 

tentar, pelo menos, ajudar. 
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I.- Quais são os aspectos e dimensões específicas do trabalho do enfermeiro que 

não sejam áreas de intervenção de outros técnicos de saúde? 

G.- Eu acho que isso [o acompanhamento] é específico do enfermeiro, não é? Se calhar, 

há outros cursos que até podem ter… por exemplo, os psicólogos, podem ter assim uma 

grande capacidade de comunicação e de acompanhamento também, etc… mas o 

enfermeiro, se calhar, concilia várias coisas: o estar ali sempre, as técnicas que realiza, 

sim, também são importantes, praticamente da exclusividade do enfermeiro, a presença, 

a disponibilidade. 

I.- Por vezes diz-se: “ Sabemos de muita coisa em geral e sabemos de poucas coisas 

em particular”. Como é que a reage a esta afirmação? 

G.- Por um lado concordo. Aliás, eu em determinadas aulas, acho que já disse isto numa 

entrevista, alguém, uma vez, fez uma pergunta e alguém respondeu “não tens de saber 

isso”… mas porque é que eu não tenho de saber? Eu quero saber, eu quero aprofundar 

os meus conhecimentos naquela área, porque é que eu não tenho que saber. Por outro 

lado, eu acho que depende um bocadinho de cada um, e da procura de cada um, do 

estudo de cada um e por aí, isto relativamente a técnicas e a saberes científicos. 

Relativamente à prática mesmo, ao enfermeiro, portanto, à presença, eu acho que 

também depende um bocadinho de cada um, o cuidar… portanto, depende um 

bocadinho de cada um, mas se calhar já da mentalidade, sabemos muito de como estar, 

o de como cuidar e… 

I.- O acompanhamento/relacionamento não é uma dimensão científica da 

enfermagem? 

G.- Claro que sim, claro que sim… aliás, as técnicas não são… não podem ser feitas 

sem esse mesmo acompanhamento, tudo faz parte do cuidar, mas, se calhar, o 

científico… estou a referir-me mais à leitura, ao investimento… se bem que o cuidar e o 

acompanhamento também pode resolver esse aspecto, claro, e envolve. 

I.- Quais os profissionais com quem se relacionou, ao longo deste período, nos 

contextos de cuidados? 

G.- Com médicos… psicólogos, também, fisioterapeutas e assistentes sociais. 

I.- Como é que foram os padrões de relacionamento com esses outros técnicos? Foi 

um padrão completamente horizontal? 

G.- Eu, enquanto estudante, acho que não… acho que não, porque sinto que, pelo menos 

que os estudantes, nem se quer… no 4º ano, é um bocadinho diferente mas, até aqui, 

senti que os estudantes eram sempre vistos tipo como um degrau a baixo. Até agora 
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senti isso, este ano, por acaso, estou a achar tudo diferente, acho que já… eu, enquanto 

estudante, acho que já sou vista tipo “lado a lado” dos outros profissionais. Não sei se é 

por estar a acabar o curso, possivelmente é, não é?… mas sim. 

I.- Acha que é vista objectivamente como… é você que se sente como… ou foi você 

própria que mudou de comportamento para isso se tornar realidade? 

G.- Eu acho que é um bocadinho das duas coisas. Se calhar, eu mudei de 

comportamento porque, se calhar, já revelo mais conhecimentos, mais… já consigo ter 

uma discussão mais… coerente, por assim dizer, à cerca daquele doente… nesse aspecto 

acho que, se calhar, evolui já um bocadinho. Também me sentia vista, se calhar, 

também me sentia um bocadinho inferior, não sabia se poderia integrar-me naquela 

discussão daquele doente, não sabia se estaria à altura. Depois… outro aspecto, também 

acho que sim… 

I.- Mas estava a falar sobre a relação que tinha com os outros técnicos e que 

achava que não era no mesmo patamar… 

G.- Até ao 3º ano, talvez, acho que não foi o mesmo. Acho que não. Não sei se pelas 

minhas experiências, em particular, ou se será sempre assim… mas, pronto, acho que 

não. Este ano já é diferente, também os meus estágios foram diferentes e consegui estar 

mais ao nível dos outros profissionais também, se bem que acho que há sempre uma 

disparidade entre, por exemplo, médicos e enfermeiros ou… 

I.- Pode desenvolver essa ideia? 

G.- Entre médicos e enfermeiros… eu acho que o médico é sempre visto como um 

bocadinho superior, eu tenho essa ideia… 

I.- Visto por quem? 

G.- Essencialmente pelos doentes… mas acho que também por alguns enfermeiros… 

mas, é a tal coisa, acho que são aqueles mais submissos, mais… que têm o curso há 

mais tempo, os enfermeiros mais velhos, portanto, que se vêem um bocadinho como 

inferiores. Actualmente, eu acho que os mais novos são diferentes… 

I.- O que é que acha que pode contribuir para essas diferenças de perspectivas 

sobre o médico e a consequente relação que se estabelece com o mesmo? 

G.- Não sei se será só a visão social, por assim dizer, como já falámos, e também um 

bocadinho a ideia sobre os enfermeiros… não sei se será também um bocadinho 

incutido na sociedade, a possível diferença que existe… 
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I.- Mas os mais “velhos” e os mais “novos” estão ambos na mesma sociedade… 

G.- O problema é que eu acho que, antes, há uns anos atrás, eu acho que o próprio 

curso, antigamente era bacharelato, acho que era diferente. Acho que era incutida uma 

mensagem diferente de “ o médico faz tudo e nós limitamo-nos a cumprir aquilo que o 

médico pede”, agora, acho que… 

I.- Acha que, ao longo destes quatro anos, a formação não promove isso? 

G.- Eu agora acho que sim… agora acho que promovem… mas, se calhar, no tempo do 

bacharelato… portanto, há alguns anos… acho que não… eu não tive contacto com esse 

curso… mas isto é da experiência que eu tenho das pessoas mais velhas. 

I.- Disse que sentiu um tratamento diferenciado em relação a outros profissionais. 

E em relação aos médicos, também sentia essa diferenciação? 

G.- Sim… 

I.- De uma forma mais ou menos acentuada? 

G.- Eu acho que, nos primeiros anos, se verificou o mesmo relativamente aos médicos, 

que “é aluna, mas é aluna de que ano”. 

I.- Na sua perspectiva ano era importante? 

G.- Sim… eu sei porque era muito questionada à cerca desse aspecto, neste momento, já 

nem… quando me apresentam, é “aluna do quarto ano”, então, já é diferente… 

I.- O que é que a faz sentir, dizerem que é aluna do quarto ano? 

G.- Eu prefiro (risos). Primeiro, porque sinto que estou quase a acabar o curso e para 

mim é óptimo, e depois, acho que já consigo ser vista como mais próxima, por assim 

dizer, dos próprios profissionais, portanto, já me integram mais facilmente na equipa, na 

discussão, no cuidado. 

I.- Como é que descreveria a relação entre enfermeiros e auxiliares de acção 

médica, nos vários contextos? 

G.- No primeiro ano, praticamente, não tive contacto com enfermeiros, foi, 

essencialmente, com auxiliares de acção médica, porque os enfermeiros, praticamente, 

ignoravam-nos. Então, foram os nossos grandes auxiliares, por assim dizer, porque nós 

também só prestávamos, praticamente, cuidados de higiene, o resto era só observação, 

portanto, estávamos com um orientador da escola e não… não era mais que isso. 

Portanto, foram os nossos grandes apoios, foram eles que nos ensinaram também muita 

coisa. Depois, ao longo do curso, acho que é o… é a classe que é dos enfermeiros que 

têm uma relação mais próxima, eu, pelo menos, sinto isso… acho que não existe uma… 

acho que também tem muito a ver com a mentalidade dos próprios enfermeiros… não 
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existe uma diferenciação, não fazem questão de marcar essa diferença dos outros 

profissionais. 

I.- Sente-se diferente, agora, em relação há quatro anos, quando entrou no curso? 

G.- Claro que sim. 

I.- Em que dimensões? 

G.- Eu acho que, ao longo deste curso, são incutidas, assim, várias ideias, um conjunto 

de ideias, que marcam a personalidade da pessoa, acho que o cuidar, a atenção, a 

disponibilidade, por aí… acho que é, assim, uma grande diferença, pronto… também 

em termos de conhecimentos, acho que por aí estou completamente diferente. 

I.- No que é que essa diferença se traduz, na forma de ser, estar, sentir? 

G.- Acho que, se calhar, estou mais atenta a determinadas coisas, a atenção, se calhar, 

que o outro precisa, do que é que se passa, se está bem se está mal, se precisa de mim, 

se eu posso fazer alguma coisa… não só enquanto enfermeira mas enquanto pessoa, 

acho que isto também me alterou um bocadinho. 

I.- Acha que não se cinge apenas ao domínio profissional? 

G.- Acho que não… eu sinto que não. 

I.- Há algum feed-back dos outros que a rodeiam? 

G.- A minha mãe, às vezes, diz-me “mas se antes não ligavas nada dessas coisas, porque 

é que agora estás com essas coisas”, por exemplo, uma dorzita qualquer num sítio “oh 

mãe, se calhar devíamos ir… ou isso pode ser…” “ai, isso não é nada, eu não preciso de 

ir, lá estás com essas coisas”. 

I.- O que é que acha que ainda poderá desenvolver em si para ser a enfermeira que 

idealiza como uma boa enfermeira? 

G.- Acho que, se calhar, às vezes, a paciência… sim, isso é um aspecto. Mas também 

preciso de continuar… a aprender a separar melhor minha vida pessoal da minha vida 

profissional porque, muitas vezes, não são capaz… por exemplo, tenho um tratamento e 

não sou capaz de deixar estar para continuar… a tentar ser melhor para os outros 

enquanto profissional. Mas acho que isso também é um bocadinho difícil, mesmo em 

todas as classes… 

I.- Acha que há uma dificuldade de separar a pessoa, do profissional? 

G.- Separar…se calhar… por exemplo, eu tenho um problema qualquer e ir trabalhar 

com esse problema pode prejudicar a minha relação com o outro e a minha… e posso 

não conseguir ser a melhor pessoa ou a pessoa que eu desejava para a outra pessoa, que 

precisa de mim, que está ali, e que não tem culpa do meu problema. 
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I.- Leva problemas de si para o outro mas também do outro para si? 

G.- Não era isso que eu queria dizer… mas isso também é verdade. 

I.- Consegue desenvolver essa ideia, através da sua experiência? 

G.- Há pouco tempo faleceu uma doente, eu cheguei a casa e fartei-me de chorar, 

assim… chorei mas… porque eu tinha uma relação muito forte com essa pessoa, então, 

foi uma coisa assim mesmo… má, pronto. Eu tenho noção que isto não devia acontecer, 

não devia ficar… porque se quero ser boa enfermeira, não é?... isto não devia acontecer, 

não deveria ficar tão mal, se calhar, por ter vivenciado aquilo… mas, na verdade, aquilo 

faz parte da minha profissão, mas eu não consigo separar muito bem as duas coisas. 

Sinto-me muito envolvida na profissão, ou melhor, sinto que a minha profissão está 

muito envolvida com a minha pessoa, não consigo distanciar. 

I.- O que é que havia de específico naquela pessoa que a fez ficar tão afectada? 

G.- Porque aquela pessoa foi alvo de um erro médico. Entrou lá bem, a andar como nós, 

tudo bem, lúcida e foi alvo de um erro médico e por isso ficou acamada, entubada, não 

conseguia quase falar, nada… aquilo, para mim, foi um grande choque, porque eu não 

estava à espera de nada daquilo e ainda por cima por essa razão. 

I.- Foi mais pela situação em si ou pelas características da pessoa? 

G.- Eu acho que… antes daquela situação ter ocorrido, eu já tinha uma relação com 

aquela pessoa, e aquele doente… não cá fora, exclusivamente profissional… mas aquele 

doente, uma senhora até, era a minha doente, que me estava atribuída há algum tempo e 

tínhamos criado uma boa relação, etc… e de repente, assim do nada, aconteceu, 

portanto, aquela situação e eu fiquei mal, mesmo, fui um bocado a baixo à conta disso. 

I.- Como é que ultrapassou? 

G.- Com o tempo… reflecti sobre isso, claro, e até escrevi sobre isso, mas com o 

tempo… foi passando. 

I.- Há alguma estratégia que aprendeu que possa de futuro utilizar para não 

acontecer ou minimizar uma situação da mesma natureza? 

G.- Acho que tenho de aprender a relativizar um bocadinho as coisas, porque acho que 

vivo tudo um bocado intensamente de mais, e acho que devo aprender a dar uma 

importância mais relativa. Mas para mim, a morte é a assim uma coisa… que não 

consigo relativizar de maneira nenhuma, seja a dos outros, seja-me mais próxima ou 

menos próxima e… não sei, a minha estratégia acho que não é a melhor porque acho 

que não tenho estratégia nenhuma, assim, especificamente. 
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I.- Que experiências ou momentos considera que foram importantes, ao longo 

destes quatro anos? 

G.- Se calhar, os estágios, principalmente. O primeiro estágio foi importante, mas acho 

que não foi assim nada de especial, porque também acho que não aprendi muito.  

I.- Nos estágios? 

G.- Não, no primeiro. Depois, 2º ano, acho que veio assim… um virar da página, por 

assim dizer, que me trouxe muitas alterações e acho que foi assim… se calhar não há 

choque… nem o choque do secundário para o primeiro foi assim tão grande… acho que 

foi mais do primeiro para segundo… e acho que, aí, foi realmente importante, acho que 

aprendi imenso, as cadeiras também me ajudaram muito, o estágio em si também, foi de 

um serviço mais complexo e onde me foi exigido mais. Pronto, gostei, foi o ano que 

mais gostei, foi o ano que fiz os estágios que mais me preencheram… 

I.- Quais? 

G.- Fiz em pediatria, fiz em psiquiatria e fiz em saúde da mulher, mas o que mais me 

fascinou foi, realmente, a pediatria, foi onde me deu aquele clique que acho que já 

precisava há algum tempo, porque no 1º ano do curso andei, assim, meio fico, vou? Mas 

acho que no 3º ano foi quando “O.K., estou no sítio certo”. 

I.- Porquê a área de pediatria, o que é que a atrai? 

G.- Pediatria era uma área que eu tinha imenso medo, porque eu sempre gostei muito de 

crianças e consigo relacionar-me muito bem com crianças, mas doentes, eu tinha assim 

um certo de receio, porque não sabia até que ponto conseguiria lidar com o sofrimento 

das crianças. Cheguei lá, assim, meio receosa, claro, e depois foi assim uma 

experiência, uma descoberta para mim, gostei da bastante, a equipa acolheu-me 

fantasticamente também e acho que isso ajudou imenso e… as próprias crianças…bem, 

adorei aquilo, adorei o mundo da pediatria. 

I.- Disse que houve uma fase no curso em que era “ficou, vou”. Quais as razões 

para isso ter acontecido? 

G.- Eu vim para enfermagem porque queria. Mas queria porque não conseguia ter notas 

para medicina, não foi por muito mas, infelizmente, não entrei. Infelizmente… já não 

sei se é infelizmente ou felizmente… não entrei. E na altura foi um momento menos 

bom da minha vida, a fase em que entrei, depois disso… tive naquela fase em que “fico, 

vou”, entrei em exame, a questionar-me, entre aspas, “volta a fazer exames, volta a 

tentar”… mas eu fiquei… na altura fiquei também, um bocadinho, por razões 

monetárias, pronto, e fiquei… entretanto, foi aquele 1º ano… não foi, assim, uma 
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experiência nada de… nada de importante, quer dizer, nada de muito positiva, achei que 

não aprendia muito e que sentia necessidade de mais para além de… O 2º ano já gostei 

mais e o 3º ano foi aquele em que senti que, realmente, estava cá por… 

I.- Algum aspecto esteve mais relacionado com a sua decisão de ficar? 

G.- Eu vim para cá… sou de Coruche, portanto… não sou de cá… e portanto, ainda fica 

a alguma distância e tenho de ter casa alugada cá, e pago imenso de renda e depois as 

propinas… então, tinha um bocadinho medo de deixar enfermagem de parte, e de me 

dedicar exclusivamente a exames para voltar a entrar, e tinha também um bocadinho de 

medo de voltar a tentar e voltar a não conseguir, portanto, deixei… além disso, por 

razões monetárias, era um ano que ia ficar aqui, gastar dinheiro e poderia não dar em 

nada, portanto, resolvi continuar… 

I.- Que impacto é que acha que teve em si o facto de estar a estudar longe casa? 

G.- Acho que me fez bem. Acho que me fez crescer muito enquanto pessoa, já não tinha 

ali a minha mãe para me fazer o jantar às 8, não tinha ali o meu pai para me perguntar se 

estava tudo bem ou se passava-se alguma coisa, poderiam até ligar-me à noite, mas 

nunca era a mesma coisa e a proximidade era diferente. Eu poderia não… o dia podia 

ter-me corrido muito mal e eu precisava mesmo de falar com alguém mas não tinha cá o 

meu pai, não tinha cá a minha mãe, o meu irmão, que eram as pessoas mais próximas de 

mim, tive de me adaptar um bocadinho a isso, tentar gerir os meus problemas, de forma 

diferente, e utilizar estratégias, que nem sei bem quais são, não as consigo delinear, 

descrever, mas… 

I.- Esse apoio que considera que precisou pode ser uma especificidade deste curso, 

ou seja, se tivesse noutro curso o impacto de estar longe podia ser diferente? 

G.- Talvez. 

I.- Em que aspecto? 

G.- Eu acho que até enfermagem me ajudou, um bocadinho, a lidar com isso, a 

necessidade do apoio que eu sentia… que eu percebi que o outro sentia, se calhar, 

também percebi que eu própria sentia e que eu podia estar disponível para o outro mas 

afinal não tinha ninguém que estivesse disponível para mim quando eu precisava, 

quando estava cá. 

I.- Quais as principais dificuldades que teve ao longo curso? Por exemplo, nos 

ensinos clínicos? 

G.- Orientadores. Acho que foi, assim, a parte menos… 
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I.- Quais foram as pessoas importantes ao longo destes quatro anos? 

G.- Colegas. Cá em Lisboa, colegas, não muitos, que eu também não sou assim de 

muitos amigos e fracos, prefiro ter bons e pouquinhos… colegas, sim. Pouquinhos, mas 

que se tornaram as pessoas mais importantes desde que eu estou cá, neste caso, são três 

pessoas que, nos momentos em que eu estava pior ou que sentia que não conseguia ou 

nas minhas principais dificuldades, eram eles que estavam ao meu lado. 

I.- Existiram outras pessoas que foram importantes para o seu desenvolvimento 

profissional e pessoal, nestes quatro anos? 

G.- Também professores. Aliás, acho que tenho a sorte de ter tido óptimos professores, 

também. Também tive maus, também sinto isso, também acho que a escola poderia 

melhorar um bocadinho nesse aspecto. 

I. Em que aspecto? 

G.- Determinados professores. Falta de disponibilidade, do… falta de interesse também 

pelos alunos… também acho um bocadinho normal, não é? Porque somos tantos afinal 

e tudo… mas há professores e professores, porque é que uns podem ser tão bons e uns 

podem ser tão maus? 

I.- Quais são as características que tornam os professores bons? 

G.- Eu acho que tem a ver com a disponibilidade, o estarem sempre ali. Há pouco 

tempo, aconteceu-nos uma situação em ensino clínico menos positiva, então nós 

enviamos um e-mail a uma professora, uma professora com um papel mais 

preponderante, a explicar-lhe a situação e ela ficou super-preocupada, ligou-nos 

imediatamente, nem sei onde é que ela foi buscar os nossos números, ligou-nos e 

“Venham ter comigo…” e “O que é que se passa, o que é que eu posso ajudar?” e…  

I.- Colegas, professores e mais alguém? 

G.- Família. Família restrita: pais, irmão e namorado. 

I.- E os utentes, têm um papel no desenvolvimento profissional? 

G.- Eu acho que sim… mas acho que nesta fase, eu até já pensei muito sobre isso, nesta 

fase, o facto de estarmos juntos, por períodos tão curtos, ou seja, nesta fase, se calhar, 

enquanto profissional, eu é que não… já tive experiências, por exemplo, com pessoas 

que me marcaram muito, durante ensinos clínicos, mas a verdade é que depois saio de lá 

e fico sem saber se a pessoa ficou bem, ficou mal ou como é que ficou. Há pouco 

tempo, por exemplo, com um utente meu da [imperceptível] e fiquei assim, a olhar para 

ele, assim, embevecida porque, na altura em que eu saí, isto foi num centro de 

atendimento a toxicodependentes, a pessoa estava mesmo muito mal, e quando eu o vi 
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estava rosadinho, gordinho, estava completamente diferente e eu fiquei… claro que sim, 

têm um papel super-importante no desenvolvimento e se calhar percebi que afinal tinha 

valido a pena e eu lembrava-me dele, como se fosse alguém que estivéssemos ficado 

juntos, ele não se lembrava de mim, como é obvio, mas… 

I.- Podem ter um papel de incentivo, de reforço positivo? 

G.- Sim, claro que sim… Sinto que valeu a pena quando vejo… 

I.- É um estimulo? 

G.- Sim, para continuar e para melhorar. 

I.- Quais as dificuldades que teve ao longo deste tempo? 

G.- Há bocadinho tinha falado nos orientadores… foi a parte, assim, menos boa. Tive 

orientadores um bocadinho maus, mesmo. 

I. – Porquê? 

G.- Por exemplo, pessoas externas à escola, que não estavam dentro do que era isto, não 

estavam dentro da avaliação, não sabiam justificar uma nota e a outra, do género, tive 

18 no estágio e aquele professor deu-me 16 e eu não percebi porquê… isso revoltou-me, 

aquela pessoa nunca esteve comigo, é externa à escola, nunca… não me conhece, o meu 

orientador deu-me 18, porque é que aquela pessoa deu-me 16? 

I.- No que é que acha que esta experiência, de quatro anos, podia ser melhorada 

pela escola? 

G.- De ensinos clínicos ou, assim, no geral? Eu acho que existem algumas cadeiras que 

não são necessárias, do género… 

I.- Pode falar sobre os conteúdos… 

G.- Eu acho que existem coisas um bocadinho repetidas, por exemplo, as análises de 

situações, às vezes, são situações específicas… acho que até são específicas e adequadas 

a cada ano… mas, por exemplo, questão éticas, abordadas no 1º ano, no 2º ano, no 3º 

ano… até pode haver uma evolução e, pronto… mas eu acho que, se calhar, 

precisávamos de outras coisas diferentes, de mais… por exemplo, de conteúdos, 

conteúdos mais científicos. 

I.- o quê, por exemplo? 

G.- Patologias, por exemplo, farmacologias. Eu tive uma cadeira de farmacologia, no 

meu 2º ano, que durou um semestre, se bem que o semestre, pronto, foi resumindo a 

dois meses e depois, para tudo ficar supostamente dado, cada grupo, dividíamos o curso 

em grupos, e cada grupo fez um trabalho sobre uma doença, mas eu não faço ideia do 
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que os meus colegas fizeram. Eu, às vezes, falam-me… tipo em estágio, o que me 

perguntam mais é em patologias, técnicas e coisas… 

I.- E esse sentimento de ausência de conteúdos tem impacto na sua prática? 

G.- Isso é o que nos é mais questionado, por assim dizer. Técnicas, “…sabes esta 

doença?”, “Sabes porque é que isto acontece?”… e eu muitas vezes não sei, depois, 

nesse dia, chego a casa e vou pesquisar mas eu acho que isto nos deveria ter sido dado 

de alguma forma, porque, tudo bem, somos enfermeiros e o cuidar, tudo bem… mas as 

patologias também são importantes, eu acho. 

I.- E porque é que acha que existe menos representatividade desses conteúdos que 

classifica como importantes e repetitividade de outros? 

G.- Pode ser uns dos conteúdos mais importantes na área de enfermagem mas, para 

mim, eu acho que não, ou melhor, eu acho que, se calhar, com três cadeiras seguidas de 

ética, eu não aprendi tanto como se tivesse uma cadeira de patologia que era, se calhar, 

o que mais me fazia falta, tudo bem que podem achar que sim, que é, mas… 

I.- E o que é que acha? 

G.- É isso… eu na minha opinião não acho, não acho que seja mais importante. Acho 

que preciso de patologias, acho que preciso de farmacologias, preciso de suportes 

básicos de vida, preciso de conseguir intervir, muitas vezes, não consigo e também não 

posso só estar ali ao lado da pessoa, só a confortá-la e tal e deixá-la morrer, não é? 

I.- O 4º ano, como é que está a senti-lo? 

G.- Sei lá… acho que está a passar devagar (risos) porque, se calhar, é o desejo de 

acabar, claro, mas acho que está a ser bom porque acho que estou a aprender bastante. 

Nos meus ensinos clínicos já sou vista, quase, como profissional, portanto, já me 

encaram de outra forma. Já me sinto também mais desperta para determinadas situações, 

por exemplo, para patologias, e não sei quê… e já consigo, sem me dizerem, perceber o 

que é que se passa com aquela pessoa… se me explicarem tudo desde o início, “faz isto, 

faz isto, faz isto”, consigo intervir de forma mais autónoma, por assim dizer. 

I.- Do ponto de vista do seu desenvolvimento planeia fazer mais formações, nesta 

ou noutras áreas? 

G.- Planeio fazer novas formações.  

I.- Porquê? 

G.- Porque há muitas coisas das quais gosto, e além disso, este curso também não… 

acho que não me preencheu totalmente. Sim, gosto muito de enfermagem, estou feliz ao 

estar aqui e gosto de ser enfermeira, mas… 
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I.- O que é que falta? 

G.- Falta… não sei bem o que é me falta… falta que eu me sinta realizada também um 

bocadinho, porque foi um bocado também frustrante não ter conseguido entrar em 

medicina, como lhe tinha dito. Mas acho que me falta realizar-me a mim e, pronto, acho 

que também é um bocadinho por isso. Sim… gosto de ser enfermeira, mas… 

I.- Há algum conteúdo em particular que acha que vai querer investir? 

G.- Acho que é mais a parte científica, na parte das farmacologias, das patologias, que 

não foram abordadas aqui e eu sinto necessidade disso. 

I.- Em termos de entrada no mundo do trabalho… há alguma área que, se pudesse 

escolher, iniciaria a sua vida profissional? 

G.- Iniciaria na pediatria. É a minha área de eleição, foi nessa área que estou a realizar a 

minha monografia, é nessa área que estou a realizar o meu estágio final, foi a área de 

que mais gostei, o ano passado, no 3º ano e, portanto, é do que mais gosto, realmente, é 

de trabalhar com as crianças. 

I.- Como é que acha que está o mercado de trabalho? 

G.- Eu acho que está péssimo. Aliás, isso assusta-me um bocadinho. Ao sair daqui eu 

tenho noção que tenho de arranjar emprego imediatamente, porque preciso de dinheiro 

e… tenho noção que vou ficar, algum tempo ainda, desempregada. Eu hei-de acabar o 

curso num dia e no dia a seguir começar a entregar currículos, e por aí… mas tenho 

noção que está muito complicado e há colegas ainda desempregados, que já acabaram o 

curso há três ou quatro anos. 

I.- Tem conhecimento de casos desses ou ouviu falar? 

G.- A minha orientadora de estágio, do último estágio, tinha acabado o curso há quatro 

anos e ela arranjou emprego há seis meses, portanto, teve três anos e meio sem 

encontrar emprego. 

I.- Pretende de voltar para a sua terra? 

G.- Não me apetecia, sinceramente, neste momento, não me apetecia porque… é assim, 

claro, que gosto de estar com os meus pais … gosto dos meus pais e irmão e a minha 

casa e tudo mais, mas acho que vou retroceder um bocadinho, neste momento, já adquiri 

a minha autonomia, agora acabei o curso, queria começar trabalhar, queria deixá-los, 

um bocadinho, fora das minhas despesas e pronto… e agora voltar a casa, se calhar, vai 

ser um bocadinho pesado, mas tenho a noção que isso pode acontecer… 

I.- Tem um imperativo para começar a trabalhar, que é o financeiro… 

G.- Sim… 
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I.- Pensa que há dificuldade de acesso ao mundo de trabalho? 

G.- Sim. 

I.- Do que é que poderá depender conseguir uma posição para começar a 

trabalhar? 

G.- Eu acho que há pessoas que também se limitam muito àquilo que querem, eu gosto 

mais de pediatria, mas se me aparecer um emprego no hospital, na medicina, claro que 

vou, ou se me aparecer no centro de saúde, no Algarve, claro que vou, eu preciso é de 

um trabalho. Mas há pessoas que se limitam, realmente, àquilo que querem, por um 

lado, é assim, tudo bem, pode ser mais importante para se realizarem, por outro, na 

minha situação não dá para esperar por isso. 

I.- Quando entrar no mundo do trabalho, quais é que acha que vão ser as suas 

dificuldades? 

G.- Acho que só se for um bocadinho pela parte mais científica, isso faz-me alguma 

confusão e tenho algum medo, porque num trabalho, como o de medicina, aparece uma 

pessoa com uma doença qualquer que eu não faço a ideia do que é que é… e depois? “É 

enfermeira, tem de saber”… mas eu não sei, nunca dei isso, não tenho experiência 

nenhuma… não… acho que tenho de andar sempre com livros atrás de mim ou qualquer 

coisa do género, se não… eu não se como é que vai ser. Tenho medo de não saber como 

agir e isso assusta-me um bocado. 

I.- Que sentimento pessoal, agora, prestes a ser enfermeira? 

G.- Por um lado, sinto-me tranquila, se calhar, porque é a conclusão de uma fase, que 

também tinha algum receio de não conseguir, não sabia como é que ia ser… e, portanto, 

estou a terminar e acho que correu bem até e, pronto, sinto-me tranquila. Por outro lado, 

tenho um bocadinho de receio, do medo, de não encontrar emprego… de não 

corresponder às minhas expectativas e às expectativas dos outros, os meus pais podem 

dizer “Então, andei-te a pagar um curso e agora nem emprego arranjas?”. Estou um 

bocadinho receosa, nesse aspecto. 

I.- Pensa que é, neste momento, a perspectiva deles sobre isso? 

G.- Eu acho que os meus pais pensam que eu sou, assim, uma enfermeira do melhor do 

mundo, agora até estou na urgência, devo ser assim dos melhores. Já lhes tentei explicar 

que não (risos) e que sou igual aos outros e que é muito complicado arranjar emprego, 

mas, pronto, tenho medo também de os desiludir. 
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I.- As expectativas dos seus pais são uma fonte de ansiedade acrescida para si? 

G.- Sim. Já não correspondi uma vez, quando não entrei. E agora, tirar o curso e não 

arranjar emprego, se calhar, vai ser outra vez… vai ser assim uma desilusão… mas eu 

hei-de cá estar e estou cá para lutar. 

 

 

 

 

 

 

 


