
  

Entrevista 1.10 - Jessica 
 

(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. - Porquê enfermagem? 

 J. - Bem, eu... há uns tempos atrás escolhi medicina, porque a minha mãe é 

trabalhadora num centro de saúde e eu sempre de pequenina ouvi falar e daquele 

ambiente e assim, e depois quando fui para o décimo ano comecei a ver que não era 

bem aquilo. Para já não tinha as notas que era preciso, depois comecei a ver que não era 

bem aquilo que eu queria. Porque o que eu gostava mais era de estar com as pessoas de 

conhecer as pessoas. O médico é mais aquele papel de diagnóstico, não está tanto tempo 

de presença como o enfermeiro. E então foi por isso que escolhi a enfermagem 

 I. - Disse que a mãe trabalhava num centro de saúde. Foi esse contacto que 

lhe chamou a atenção o que acha que fazem concretamente os enfermeiros, ou o 

que a atrai? 

 J. - Ela é administrativa. Em termos de centro de saúde... acho interessante, 

seguirmos a família toda e seguirmos as pessoas durante toda a sua vida. No hospital é 

mais aquele contacto quando a pessoa está fragilizada e nós sermos os cuidadores 

principais e estarmos sempre com o doente. 

 Eu até já estive no ano passado num curso de enfermagem noutra escola 

particular, mas mudei para esta agora que não é particular. Eu já o ano passado tinha 

candidatado às públicas e não entrei, e este ano entrei. 

 I. - Atrai-a neste momento mais algum desses contextos? 

 J. - Neste momento? Eu preferia hospital. Porque eu já fiz o estágio em hospital 

e também já fiz o estágio de observação em centro de saúde. E das duas experiências 

que tive gostei mais do hospital, porque nos centros de saúde, embora a gente pense que 

se deve seguir a família e segui-los durante toda a vida isso não acontece. Deveria ser, 

mas não acontece nem sempre é assim, e no hospital é realmente aquilo que nós 

pensamos que é e que deve ser e é mesmo assim. 

  I. - Um ano de frequência noutra escola de enfermagem mudou essa ideia? 



 J. - Quer-se dizer… sim mais ou menos, mas eu inicialmente até tinha mais a 

ideia de trabalhar com idosos, até mesmo antes de entrar para o curso. Gostava mais de 

idosos, de trabalhar com os idosos. Mas depois tive um estágio em lares e mudei um 

bocadinho de opinião. Mas não foi devido aos idosos, mas foi devido ao lar. Porque a 

maneira como se trata as pessoas… porque a gente aprende uma maneira como se deve 

fazer e depois chegamos lá e não é quase nada daquilo que aprendemos. Ou mesmo 

nada. 

 I. - Porquê? 

 J. - Não sei se é das pessoas que não tem formação ou se é da nossa sociedade 

que não tem formação para isso. 

 I. - Já tem uma experiência diferente das suas colegas. Em que mudou de 

opinião sobre o curso? 

 J. - Eu gostei do curso, mas se calhar, e até pensava que, se calhar não era 

enfermagem... era a medicina que eu queria, nunca fui uma pessoa corajosa, para ser 

enfermeira para ver certo tipo de coisas. Para ver, por exemplo, pessoas morrerem, que 

eu achava que não tinha coragem para isso. Mas depois do primeiro ano já passei por 

situações dessas e até não correu mal e vi que era mesmo isto que gostava. 

 I. - Para ser enfermeira é preciso ser corajosa? 

 J. - Sim… Não é corajoso, de ser aventureiro, mas é preciso não se descontrolar, 

é preciso saber gerir as emoções.  

 I. - E outras coisas que seja preciso saber, ser, ou fazer para ser 

 enfermeira?  

 J. - Capacidade de comunicar de ouvir, de escutar, que é o que acontece muito 

com os idosos, principalmente... eles desejam que a gente os oiça. Depois... é a 

capacidade de estar atento, é aquilo que as pessoas precisam, depois... é lógico, com 

competências técnicas. Não é só na execução das técnicas, porque acho que isso... Com 

prática acho que toda a gente vai lá, acho que é também um bocadinho do... Por 

exemplo, a gente tem uma técnica para fazer e estamos a falar com o doente e depois já 

está já falámos. Não... é sentar ao pé e compreender e saber entender como é que ele 

sente a situação. 

 I. - Qual é a imagem que acha que a sua família tem da enfermagem? De ter 

entrado? 

 J. - A minha mãe ou o meu irmão acham que …  a minha mãe diz:  “ah! filha tu 

não tens muito jeito para isso,” ela nunca me disse assim, mas é o que eu sinto que ela 



quer dizer. O meu pai nunca me disse nada “ah! vai para este curso ou para aquele” não.. 

isso nunca me disse nada disso. Era para onde eu queria ir que eu podia ir. 

 I. - O que acha que pode ser o desempenho do dia a dia do enfermeiro? 

 J. - Cuidar, cuidar das pessoas… assim não sei que possa mais… 

 I. - Então, e... um objecto ou um símbolo que associe à enfermagem? 

 J. - Depois de um ano em enfermagem... uma lamparina, mas antes era uma 

seringa, nem sabia da lamparina. 

 I. - O enfermeiro trabalha com outros grupos profissionais. Quem? Por 

exemplo. 

 J. - Quase todos, com administrativos, auxiliares, médicos, analista, radiologistas 

e bombeiros. 

  I. - Como são as relações entre eles todos? São diferentes entre eles? 

 J. - É assim... Como a gente aprende... Não devia de haver diferença entre eles, 

mas, por exemplo pela minha experiência há. 

 No centro de saúde onde a minha mãe trabalha, e noutro centro de saúde onde eu 

estagiei, não há comunicação. É assim, não há uma, ou devia haver uma boa 

comunicação entre enfermeiro e médico. Era assim que se conseguiam prestar bons 

cuidados, mas não acontece. Pelo menos eu apercebi-me disso, porque o enfermeiro 

estava numa sala do rés do chão e o médico estava numa sala do primeiro andar e a 

comunicação não acontecia, só quando era estritamente necessário. Por alguma razão. 

 I. - Porque acha que isso acontece?  

 J. - Eu não sei bem… bem da parte da enfermagem… não sei se há uns anos 

atrás era diferente, mas agora não é isso que nos tentam transmitir no curso. Ensinam-

nos que deve haver uma boa comunicação entre todos os trabalhadores. Não sei se é 

porque... Também é a imagem social que nós temos. Do médico... e de... que está num 

patamar acima… não sei… 

 I. - Qual acha que é a imagem social dos enfermeiros? 

 J. - É a imagem do tapa buracos. Quando o médico não está faz-se o trabalho do 

médico, quando o auxiliar não está faz-se o trabalho do auxiliar, eu acho que esta é  a 

imagem social que o outros têm da enfermagem. 

 I. - Essa opinião... Acha que pode estar condicionada pela sua experiência 

em enfermagem ou acha que já sabia disto antes? 

  J. - Eu acho que já sabia disto antes. Quer dizer... Não acho que sei, tenho a 

certeza. Se uma pessoa nos disse: eu fui ao centro de saúde ou a outro sítio, ou não sei 



quê: “Ah! O senhor doutor disse-me isto ou disse-me aquilo” não se ouve as pessoas 

dizerem que o radiologista ou o enfermeiro ou o auxiliar ou outra, lhe disseram alguma 

coisa. 

 Há pessoas que tem uma boa imagem de nós e que nos respeitam, e que acham 

temos um bom trabalho, mas que no dia a dia quando falam destas coisas não se referem, 

aos enfermeiros. 

 I. - O que acha que mudou em si no ano de enfermagem que frequentou? 

 J. - Mudei um bocadinho... Acho que era assim um bocadinho. Era assim um 

bocadinho “naif” ou ingénua. Achava que aquilo que as pessoas dizia:“Que no lar se 

tratavam mal as pessoas” Não acreditava muito nisso. Mas depois estive num lar em que 

achei que afinal às vezes as pessoas não são mesmo bem tratadas. Ou achava que no 

hospital as pessoas não estavam nos corredores como se dizia, e eu pensava “ah! isso 

deve ser só uma noite por acaso. Isso não se passa assim…”. Mas depois apercebi-me 

que algumas coisas aconteciam mesmo. Mesmo assim comecei a achar que as coisas são 

um bocadinho relativas, e as coisas, às vezes, se a gente for a ver bem, têm mesmo que 

acontecer. 

 I. - Como foi o teu percurso escolar e chegar até aqui? 

 J. - Bem... Eu sempre fui aquilo que se costuma de chamar de boa aluna na 

primária, no secundário, sempre tive boas notas. Não era uma aluna excelente, mas era 

uma boa aluna. O ano passado não entrei na universidade pública, por algumas décimas, 

numas universidades mais do que noutras, mas entrei para a privada e também tive boas 

notas na privada. Sempre fui uma aluna regular. 

 I. - A que atribui esse sucesso? 

J. - Eu acho que é mais ao meu método de estudo, não é tanto ao tempo que eu dedico 

ao estudo. É mais ao método. Não sou daquelas pessoas que está aqueles dias todos e 

todo o dia sentada a estudar. Só estudo quando vou ter uma prova, ou uma aula 

importante, eu não sei… se me pedissem para eu explicar o meu estudo eu não sabia 

explicar bem, mas sei que me dei bem. 

 I. - Acha que vai encontrar aqui alguma coisa de diferente? 

 J. - Para já que não estamos obrigados porque às vezes há muita gente está no 

secundário obrigada porque os pais querem. E eu aqui duvido. Há pessoas que os pais 

podem pressionar para vir para aqui, mas obrigados não.  

 No secundário, nas aulas é mais aquela obrigação de… a maneira de dar as aulas 

é diferente. É mais obrigação de.. “ah! hoje vamos dar esta matéria porque tem que ficar 



arrumadinho e temos que deixar isto já dado, porque depois temos os exames e...” e 

aqui nós temos que aprender é mais cada um ao seu tempo. É para ser integrado ao 

longo dos quatro anos. 

 I. - A partir de quando é que pensou em vir para o ensino superior e se acha 

que o ensino é importante e porquê? 

 J. - Sempre pensei em vir. Acho que é importante para ter um curso, é melhor ter 

um curso, ou então vai-se trabalhar para coisas que não precisam de um curso, por 

exemplo empregada de uma loja ou de... uma empregada qualquer de outro serviço, ou 

então vai-se tirar um curso técnico, que não são muitos hoje em dia, e os que são... não 

me interessam, para se ter uma profissão … para se ter um profissão é melhor ter uma 

licenciatura. 

 I. - Porquê esta escola? 

 J. - Para já porque sempre ouvi dizer bem da escola, do ambiente, dos 

professores, que se conseguia sempre emprego, que tinham boa formação, que… desde 

o ano passado tenho cá algumas amigas, que entraram para cá o ano passado e gostaram 

imenso. E pus esta em primeiro. 

 I. - Ok, para acabarmos, projectos profissionais, algo a atrai? 

 J. - Eu desde o início sempre disse: “ah! Eu gostava de ir para gerontologia!” 

mas depois dos estágios do ano passado “ah! afinal isto não…” , mas depois das férias e 

tal e fiquei a pensar “ah! se que sim… que se as coisas não correm bem as gente tem 

que mudá-las” então continuo a achar que quero ir para gerontologia, porque as nossas 

necessidades vão cada vez ser mais, a nossa população está cada vez mais envelhecida. 

Acho que as pessoas tratam os velhos da maneira que tratam porque acham que ser 

velho é mau. 

 I. - Do ponto de vista de conseguir um trabalho qual é a tua opinião sobre o 

mercado? 

 J. - É assim... Pela minha experiência... Há falta de enfermeiros... todos os 

enfermeiros que existem são poucos, mas… não existe muito trabalho para eles, cada 

vez vai havendo menos, primeiro porque o sector privado não consegue empregar toda a 

gente e depois porque o sector publico já não emprega quase ninguém. E penso que 

pode ser difícil. 

 I. - Em que acha que pode ser diferente daqui a quatro anos? 



 J. - Depende, é difícil responder, não sei… porque nós ainda não passámos por 

muitas situações que nos vão ser propostas. Mas se calhar ser mais compreensiva para 

com as outras pessoas. 


