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O quê ? Descrição  Interpretação 

Espaço  

Serviço de Saúde Mental e 

Psiquiatria. Internamento em regime 

aberto. 

 

 

 

 

A instituição é constituída por 

diversos blocos com espaços amplos 

e ajardinados entre si. 

Regime de internamento em que a 

maior parte dos utentes se podem 

ausentar durante o dia para fora das 

instalações quer do respectivo bloco 

quer da própria instituição.  

Amplas salas de estar no bloco onde 

decorre o ensino clínico, e onde parte 

dos utentes permanecem durante o 

dia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É uma experiência que rompe com as 

anteriores do ponto de vista das 

actividades, dos objectivos, da 

relação com os docentes e 

orientadores, e na relação com o 

objecto de trabalho-utente. 

As posições relativas de estudante-

cuidador e utente-cuidado, alteram-

se, sendo que o segundo deixa de 

estar restrito a um espaço delimitado 

em torno da cama ou dentro dela. O 

próprio vestuário dos utentes muda 

de um pijama-farda para o vestuário 

pessoal do quotidiano.  

 

Actores   

Dois estudantes. Muitos utentes. 

Dois enfermeiros e dois auxiliares. 

 

 

O médico parece ter uma presença 

não permanente, neste bloco de 

internamento.  

Outras presenças irregulares parecem 

ser voluntários, a assistente social, o 

psicólogo ou técnicos de animação 

sócio-cultural. 



 

 

Actividades 

 

A actividade dominante neste 

contexto parece ser o 

estabelecimento de relações com os 

utentes. Os únicos procedimentos de 

natureza mais “mecânica” parecem 

ser a supervisão da alimentação e 

higiene e a administração de 

medicação, ou a realização de breves 

registos. 

 

É um estágio sem docente em 

permanência. Segundo um dos dois 

estudantes: “Onde se ganha mais 

autonomia, mas quando vem o 

professor é mais rigoroso e mais 

exigência”; “ Ele [o professor] 

discute casos connosco, e permite 

desenvolver o pensamento”.  

 

 

 

 

 

 

Frases referidas: 

“Aqui já aprendi a necessidade 

adaptar o que digo, os gestos, a 

expressão do corpo, a usar palavras 

mais simples, e a associar a palavra 

ao gesto.” 

“Isto é um desafio em termos de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A não presença em permanência do 

docente contribui para que quando 

este surge (programadamente ou não) 

a sua recepção seja objecto de 

elaborada recepção, e 

simultaneamente um cuidado e 

“rigor” acrescido no que se diz sobre 

os utentes, uma vez que os contactos 

com o docentes neste regime de 

orientação constituem-se como 

estreitas “janelas” de avaliação. 

 

 

 

De facto, neste contexto a grande 

especificidade da experiência dos 

estudantes situa-se ao nível dos 

processos relacionais e 

comunicacionais com os utentes.  

 

Também neste contexto a prestação 



comunicação” 

“Os doentes reconhecem-nos” 

 

 

de cuidados “mecânicos” deixou de 

fornecer uma “bengala” relacional, 

para que o estudante se aproxime do 

utente, estabeleça uma relação, faça a 

colheita de dados que necessita para 

os respectivos trabalhos que tem que 

realizar... 

 

Objectos   

Comparativamente a outras 

experiências de ensino clínico, a 

relação entre técnico de saúde (e 

consequentemente, estudante de 

enfermagem) e utente não é 

caracterizada por um certa mediação 

através de objectos (seringas, 

esfingmomanómetros, termómetros) 

por objectos. O que leva a uma 

grande reconfiguração do modo 

como os estudantes se perspectivam 

a si próprios nessa relação. 

 

Acontecime

ntos 

 

Preparação de jogo de futebol 

organizado com e pelos doentes.  

Organizam-se equipas, discutem-se 

regras e prémios de jogo. Os 

estudantes procuram envolver os 

utentes na preparação do evento. 

 

 

Sai-se do espaço físico do 

internamento, regras do futebol 

adaptadas com mãos e pés.. 

Desperta-se o sentido de equipa e de 

grupo. Aprende-se o conceito de 

terapia pela actividade. 

Tempo  

O modo como o tempo estrutura as 

actividades parece ser flexível. Neste 

 

Dependendo das experiências 

prévias, esta pode ser uma 



 

momento do dia os utentes, na sua 

maioria independentes relativamente 

à alimentação e cuidados de higiene, 

já tinham realizado estas actividades. 

Há do ponto de vista dos estudantes 

alguns tempos “sem nada para fazer” 

experiência nova de relação de 

contacto com os utentes, que é 

menos condicionada por factores de 

ordem externa, e mais condicionada 

pelo espírito de iniciativa dos 

próprios estudantes. 

 

Sentimento

s 

 

Os dois estudantes relatam 

sentimentos de impotência face à 

dificuldade de comunicar com os 

utentes “Já com 3 anos de curso e 

não conseguir comunicar deixa-me 

frustrado”. 

 

Ou experienciam na “pele” o estigma 

social associado à doença mental: 

“Diziam-me: vais para o pé dos 

malucos!!! Para o hospício!” 

Neste caso particular o estudante 

continua a ilustração: “Quando era 

pequeno também era a assim, agora 

defendo-os [aos doentes mentais] 

não gosto de os ouvir falar assim 

destas pessoas. E tento dizer às 

pessoas que a realidade não é bem 

assim.”. “Isto não é um lugar só para 

guardar doentes. Também é para 

fazer algumas coisas” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parece ocorrer um medo inicial de 

tantos doentes mentais juntos, após o 

que se segue um processo de 

desmistificação da doença mental. 


