
 

Entrevista 1.01 - Alberto 
 

(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.- O que é para si o ensino superior? 

A. - Bom... serve para ter mais habilitações pra poder um dia vir a entrar no mercado de 

trabalho. Tendo mais habilitações... em princípio é mais fácil entrar no mercado de 

trabalho. 

I.-  A partir de que momento é que achou que era importante vir par o ensino 

superior? 

A. - Sempre tive essa ideia. Fui-me mentalizando sempre. Sempre tive sempre tido boas 

notas, sempre tive sentido de necessidade de entrar no ensino superior: 

I.  - Há diferenças no ensino superior face ao ensino secundário? 

A. - Das pessoas que conheço ... do que me dizem... acho que não é tão... 

obrigatório...Que não era uma coisa tão rígida com tantas regras. No secundário era 

coisas mais impostas. Aqui acho que somos mais nós que escolhemos, depende mais de 

nós. Ao início acho que vai ser um bocadinho mais difícil, talvez. porque..Já se sabe na 

universidade é sempre mais estudo que é preciso. 

I. - Porquê a escolha deste curso? 

A. - Porque era um curso que tinha a ver com o que eu queria, era Medicina que era a 

minha primeira opção, esta era a minha quarta opção depois das escolas de medicina de 

Lisboa e de Coimbra, e achei que tinha alguma coisa a ver, que era mais próximo 

daquilo que eu queria.  

 I. - O que é que o atrai na medicina ou nesta área? 

 A. - A parte da saúde, de ajudarmos as pessoas de contactarmos com elas. Gosto 

dessa parte. E também a parte dos conhecimentos de medicina acho que é importante. 

 I. -O que pode ter estado na origem de ter desenvolvido esse interesse? 

 Não sei... foi surgindo ao longo do tempo, era aquilo que me despertava mais a 

atenção. Fiz uns trabalhos relacionados com esta área no secundário. Relacionado com 



hospitais, tive que andar a pesquisar dentro dos hospitais e gostei de ver e da 

experiência. 

 I.- Em que contexto fez esses trabalhos? 

 A. - Numa disciplina que era a área de projecto e do estudo do meio 

 I. - E o que viu concretamente nessas experiências que despertou a atenção? 

  A. - Falámos com as pessoas, e no nosso projecto tínhamos que construir uma 

maquete de um hospital, tínhamos que conhecer, andamos em vários hospitais, 

contactámos. E andamos a procurar informação, e quando entramos e falámos com as 

pessoas. 

 Fomos à Estefânia, e fomos ao de cascais, mas aí não nos deixaram entrar tão 

bem, Falámos com as enfermeiras dissemos-lhes quais eram os nossos projectos e elas 

disseram-nos os recursos que tinham. E até me disseram, as enfermeira, que 

enfermagem não tinha nada a ver com a medicina, foi uma das coisas que me disseram. 

 Depois estivemos a ver, estavam lá as pessoas a serem atendidas. 

 I. - Disseram que a enfermagem não tinha nada a ver com a medicina? O 

que acha sobre isso? 

 A. - São coisas diferentes, mas...Trabalham no mesmo sítio. Têm coisas a ver 

trabalham em saúde. têm coisas em comum e têm coisas diferentes. 

 I. - E como é que as pessoas significativas com que se relaciona (amigos e 

família) vêem este curso? 

 A. - Ah... lógico... Eles gostavam mais era de medicina... 

 I. - Sente-se defraudado no seu percurso por não ter entrado num curso que 

queria? 

 A. - Eu já estava meio à espera... quando comecei a perceber que as médias do 

no passado não eram as que eu tinha pensado. 

 I. - Continua a ser uma opção enveredar por outro curso? 

 A. - Sim, para o ano que vem vou tentar outra vez. Também vi outros cursos, na 

área da saúde mas pareceu-me mais teórico do que prático e por isso vou tentar 

novamente a medicina porque me parece uma profissão mais prática. Eu vi muita gente 

que ia para fisioterapia. Mas enfermagem eu acho que tem mais saída. 

 I. - Porquê? 

 A. - Porque foi as pessoas com quem falei. falei com colegas que tinham ido 

para Fisioterapia e também para enfermagem e fiquei com a ideia que a enfermagem 

tinha mais saída. 



 I. - Na sua experiência anterior foi sempre estudante ou teve alguma 

experiência profissional? 

 A. - Não. Fui sempre estudante. 

 I. - E que outros contactos houve antes com estes contextos que podem vir a 

ser o seu contexto de trabalho no futuro - a saúde? 

 A. - Fui ao centro de saúde, ao médico de família por aquelas coisas que temos 

de vez em quando. Depois estive internado eu vivia na Suíça... Tinha muita febre, muita 

febre. Fiquei com uma ideia, mas assim não muito precisa porque era muito novo. Mas 

fiquei coma ideia, fazendo a comparação de cá com lá que as coisas lá eram muito mais 

eficientes. Achei que sim... 

 I. - O que era diferente?  

 A. - Aqui... Quando a gente precisa de um médico precisa de estar à espera... e... 

e lá éramos logo atendidos. 

 I. - Tem amigos, família... alguém que lide ou que trabalhe neste mundo? 

 A. - Não. Mesmo ninguém 

 I. - E em relação ao curso? Concretamente o que espera aqui em relação ao 

curso? 

 A. - estudo... e mais estudo... Não sei como é que ... o que é que o curso tem as 

coisas... que disciplinas tem. Sei que deve ter várias áreas da saúde deve ter química 

 I. - Que ideias tem do que se passa na Enfermagem? Concretamente que 

diria que um enfermeiro faz? 

 A. - Contacto muito directo com as pessoas estar sempre a apoiá-las. Tratar em 

todos os sentidos. A parte psicológica... e tudo.. o que possa ajudar. estão lá a ajudar as 

pessoas.... a tratar das coisas. 

 I. - O que poderíamos dizer que distingue os enfermeiros de outra 

profissão? 

 A. - Estão mais frente a frente às pessoas estão sempre a apoiar. Mais próximo. 

Contacto muito próximo do que as outras pessoas de outras profissões. 

 I. - Um objecto uma imagem ou um símbolo que a enfermagem faça 

lembrar? 

 A. - ... (silêncio) uma cruz. uma cruz vermelha. 

 I. - Com que profissionais pensa que os enfermeiros possam trabalhar? 

 A. - Com os médicos... com o pessoal auxiliar... 



 I. - Que imagem social têm os enfermeiros? Com que imagem estão eles 

conotados? 

 A. - Acho que as pessoas ainda acham que os enfermeiros estão abaixo dos 

médicos. mas acho que de facto eles pensam assim. Mas acho que ser médico é de facto 

melhor... mas mesmo assim ter enfermagem é melhor do que não ter nada... do que não 

ter um curso superior. 

 I. - Em termos de projectos profissionais... Há alguma área em que gostasse 

de trabalhar mais no futuro? 

 A. - Acho que preferia um hospital, mais do que um centro de saúde 

 I. - Porquê? 

 A. - Não sei... acho que é mais intenso...O trabalho.. deve ter mais coisas do que 

no centro de saúde. 

 I. - E o trabalho... a empregabilidade? Como se vê daqui a 5 anos? A 

trabalhar? 

 A. - Sim... Em princípio a trabalhar... Quem concorre ao ensino superior na área 

da saúde é para começar a trabalhar... 

 

 

 


