
 

Entrevista 1.07 - 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. - Porquê enfermagem? 

G. - Eu já, durante alguns anos, fiz férias missionárias. E trabalhei e fiz voluntariado em 

férias missionárias em algumas instituições de centros de férias, centros de deficiências 

centros de saúde, e a partir daí ganhei uma paixão por esta área. O meu sonho sempre 

foi medicina, mas não consegui por causa das notas. No início foi uma grande desilusão 

mas agora…mas agora acho que é o curso indicado para mim. 

I. - E nessa experiência o que a atraiu, concretamente? 

G. - O contacto e a ajuda, principalmente. Aquilo que me dá gozo e dá prazer é ver se 

consigo fazer alguma coisa pelos outros, é isso que eu sinto que quero fazer e é isso que 

me dá gozo. 

I. - Mas isso que diz é enquadrável noutras profissões na área da saúde. Ponderou 

outras opções? 

G. - Não. Pensei em psicologia e pus em última opção, mas não era bem aquilo que eu 

queria. Gosto muito de estar com os outros de ouvi-los, de entendê-los, mas aquilo que 

eu gosto mesmo é de tratar e de ajudar, e de cuidar. 

I. - Que imagem tem do que é o trabalho da enfermeira? 

G. - O enfermeiro, o que fazia… primeiro do que tudo acho que tem que ser um amigo. 

Tem que ser uma pessoa que está presente. Depois tem que ajudar naquilo que pode, 

num centro de saúde ou num hospital. Basicamente tem que ajudar cuidar, basicamente 

é isso, ajudar cuidar no que puder ao outro. 

I. - E quem é o outro? 

G. - O outro é a pessoa que necessita da ajuda do enfermeiro, é o doente ou aquela 

pessoa que está no hospital e pode estar debilitado. 

I. - Com quem trabalha o enfermeiro? Ele não trabalha sozinho… 

G. - ... Médicos psicólogos, mais enfermeiros... 



I. - Como se relaciona com os outros? O que faz o enfermeiro de específico que 

esses que disse não fazem, afinal têm nomes diferentes. 

G. - Fazem coisas diferentes, se calhar fazem coisas que o psicólogo e o médico não faz, 

mas por exemplo dão vacinas, os enfermeiros dão vacinas, que os médicos e os 

psicólogos não fazem. 

I. - E a sua família? Ou quem a rodeia, o que acha de ter entrado em enfermagem? 

G. - É o meu sonho claro, e também foi sempre o sonho deles. Não por que seja uma 

profissão que se orgulhassem, mas sim porque eles orgulhavam-se sempre daquilo que 

eu fizesse, mas sempre quiseram que eu seguisse isto porque achavam que eu tinha esta 

vocação. E incentivavam-me. 

I. - E que imagem social tem o enfermeiro? 

G. - Acho que o enfermeiro, não sei bem explicar. Eu acho que no geral as pessoas têm 

os enfermeiros como um profissional importante, numa ordem importante de 

profissionais, a saúde é um dos temas e dos pontos principais da nossa vida, são mesmo 

o principal, e é por isso mesmo: o enfermeiro trata da saúde. 

I. - Teve outros contactos com os contextos da saúde? 

G. - Só nas férias, nos missionários, estive no Algarve, nos Açores, em Fátima e noutros 

sítios. Não era bem em cuidados de saúde, mas a ajudar, a dar comida por exemplo, em 

lares ou em instituições, em pessoas com deficiência ou a idosos. Havia instituições em 

que havia pessoa com problemas psicológicos, e as pessoas não podiam sair de lá. 

I. - E já esteve doente, ou necessitou de alguém ou foi a um serviço onde houvesse 

enfermeiros a trabalhar? 

G. - Nunca estive internada, mas a minha avó já foi operada e esteve lá bastantes vezes 

e eu ia lá visitá-la muitas vezes. 

I. - E qual foi a impressão com que ficou? 

G. - Gostei sinceramente porque achei que ali era um sítio onde as pessoas estavam 

internadas, e lá estava a ajudar quem precisava e eu gostei disso porque achei que eu um 

dia também poderia a vir fazer aquele trabalho e onde eu poderia fazer qualquer coisa 

por aquelas pessoas também. 

I. - E como tem sido o seu percurso escolar até hoje? 

G. - Acho que tenho lutado por ter sucesso e tenho conseguido sempre, à excepção de 

não ter entrado para onde eu queria, que era medicina. O apoio de muita gente foi 

importante, da minha família do meu namorado. Foi importante. 

I. - Tenciona mudar de curso? 



G. - Não porque agora entrei aqui, porque os meus pais não são propriamente ricos… e 

agora perder aqui um ano e depois sair para voltar a estudar por mais seis anos para 

medicina. Não… prefiro tirar o curso de quatro, um dia mais tarde se achar que devo e 

posso, posso trabalhar e estudar e ir tirar o curso de medicina ao mesmo tempo. 

I. - O que pode ser diferente no ensino superior? 

G. - Acho que tudo é diferente, principalmente o grau de dificuldade, lá no secundário, 

como se costuma dizer... Já tínhamos a papinha toda feita, e agora aqui temos que… é 

diferente... aqui fui a uma aula de apresentação já tenho um trabalho para fazer, é o grau 

de dificuldade e de exigência é maior, o que me assusta um bocadinho, mas espero... 

não estou habituada a este ritmo, muito trabalho, muitas cadeiras, tenho 11 cadeiras este 

ano… 

I. - Qual a ideia sobre o que se vai passar aqui no curso? 

G. - Acho que vamos ter estágios, acho que devo tirar o maior partido de tudo e 

aprender tudo o que seja possível, porque um dia mais tarde é isto que nos vai ser útil 

para podermos ser úteis e fazer qualquer coisa pelos outros. Os estágios acho que 

devemos estar em situações em que devemos ver como se faz e depois intervir e poder 

ajudar.  

I. - Porquê esta escola? 

G. - Porque ouvi dizer que era a melhor do país. 

I. - Não ponderou outras coisas para além da medicina? 

G. - Eu queria mesmo era vir para Lisboa, tenho cá muitas pessoas conhecidas, as 

minhas três primeiras opções foram Enfermagem, depois foi dietética, psicologia e 

depois pus reabilitação psicomotora, para a medicina nem pus porque sabia que não iria 

ter média suficiente e estava a desperdiçar opções para entrar. 

I. - Dentro daquilo que são os contextos onde os enfermeiros actuam, algum que 

lhe chame mais a atenção. Onde ache que gostaria mais de trabalhar? 

G. - Em pediatria. Na parte de pediatria. Se eu seguisse medicina seria em pediatria ou 

em psiquiatria que me especializava, porque são as pessoas que eu acho que mais me 

puxam, são as crianças e as pessoas com distúrbios, porque gostava de perceber as 

pessoas que têm aqueles distúrbios, porque ninguém percebe. Quer dizer… há quem 

perceba... não é? Mas que são muitas vezes incompreendidas. 

I. - Teve experiências dessas, no voluntariado? 

G. - Sim, no início foi muito complicado. No início quando fui para a experiência 

missionária e a pessoas precisam de ajuda e vinham ter comigo e se agarravam... eu 



pensava que elas não estavam no seu estado normal, achei aquilo tudo muito estranho, e 

até tive muito medo, mas depois comecei a perceber que era mesmo assim, que elas 

eram mesmo assim. Que fazia parte delas, eu era diferentes delas e elas eram daquela 

forma. E aquela a maneira deles de agir e de estar. 

Depois com a experiência começamos a perceber o que pode ser um olhar, ou uma 

palavra da aquela pessoa, começa-se a perceber muita coisa daquelas pessoas que como 

se costuma dizer são varridos, né? Mas não é! Não são!  

I. - Por fim: como vê a relação dos enfermeiros com as outras pessoas com que eles 

trabalham, falou por exemplo nos médicos e nos psicólogos. 

G. - Acho que é de complementaridade… acho que… que pelo menos tenho essa ideia.. 

o médico é quem gere, e o enfermeiro faz aquilo que é pedido pelo médico… claro.. e 

depois dá a sua opinião, complementam-se….  


