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Origem Unidade de sentido 
 CATEGORIA B.1.2: Contexto escolar
3.03 Talvez mais, no início do ano não houve muitos mas quando começámos a ter aulas teórico-

práticas e a aprender técnicas mais concretas. Não é só aulas de laboratório, nós tivémos 
várias, algumas eram dadas no laboratório mas eram iguais às teóricas , mas houve aulas no 
laboratório onde nós realmente aprendíamos mais porque tínhamos oportunidade de praticar, 
nem que fosse num colega nosso ou nos bonecos e até nem que fosse para estudarmos para a 
frequência teórico-prática.  Também acho que são importantes porque obriga-nos a ter ali já 
uma série de conhecimentos para fazer as coisas e pensar. 

3.04 Eu acho que já tinha dito naquele coiso que escrevi num trabalho de Gerontologia que fizemos, 
com quem conversámos no jardim, a conversa com aquela senhora marcou-me muito. Ela 
tinha uma visão tão diferente daquilo que nós achamos que as pessoas têm e fez-nos pensar 
que se calhar não é bem assim como nós todos pensamos e como pensamos que os outros 
pensam. 

3.05 (silêncio).  Ainda no outro dia tivemos a falar disso. [do cuidar] (...) Foi há um mês... eu acho 
que foi um bocadinho em aula, portanto para ali. Acho que foi pelo menos alguns dias, e essa 
palavra que surgiu foi o cuidar e andei a batalhar montes de vezes à volta disso...  

3.08 confesso que no inicio do ano, especialmente no ano passado, aquela parte do holismo, aquelas 
aulas teóricas não me diziam muito, eu acho que andava ali um bocado a pensar “Epá, estou a 
dar isto e depois não serve para nada”, 

3.08 E as próprias temáticas enquanto que os outros são disciplinas, sei lá os meus colegas estão 
quase todos em engenharias, matemáticas e fisico-químicas, nós temos sei lá aquelas 
disciplinas de saber avaliar a pessoa... 

3.08 É assim acabei por perceber o que se dá faz sentido e se damos para alguma coisa é, não é? 
Acho que às vezes há uma, não quero dizer má, mas pronto, uma má divisão nos tempos que se 
dá a várias matérias e depois se dão a outras, por exemplo se calhar em vez de estarmos 4 
horas a falar da ansiedade, se calhar era mais útil estarmos 4 horas a perceber outra coisas mais 
complicadas, por exemplo no módulo da respiração porque há coisas que se calhar são mais 
difíceis de compreender ou numa patologia em que estamos a dar as coisas a correr se calhar se 
tirássemos a ética ou uma coisa assim, não sei,  eu acho que é tudo importante, mas acaba por 
às vezes estarmos a dar aulas repetidas. 

3.08 Por exemplo este ano, concretamente na Enfermagem ao Adulto e Enfermagem ao Idoso 
demos repetido aquela parte da ansiedade, do medo, da morte, é assim tudo bem que adultos, 
são adultos e idosos são idosos, mas estivemos a dar a mesma coisa nas duas disciplinas, se 
calhar em vez de estarmos a gastar, eles diziam isto tanto serve para adultos e idosos tirando as 
excepções tal e tal, essas aulas se calhar serviam para patologia, por exemplo, que a professora 
está sempre a queixar-se que são poucas e nós entretanto estamos a dar tudo a correr. Pronto, é 
só isso que eu acho, realmente os conteúdos estão lá e são aqueles que acho importantes mas 
há uma má divisão da importância que se dá aos temas. 

3.09 Acho que foi muito difícil ao início e ainda está a ser porque fomos... (imperceptível)... 
diferente, foi como se começássemos o curso outra vez, a partir do zero, não conhecemos nada 
nem ninguém, quer dizer claro que conhecíamos meia dúzia de colegas, a formação das turmas 
também não foi a mais fácil porque foi o “salve-se quem puder”,  já nas Opções...  foi uma 
data de acontecimentos sempre trágicos por assim dizer. A organização das cadeiras também 
não foi.... a organização, os contéudos... 

3.09 Eu vou dizer... ao nível das cadeiras os contéudos, a forma como davam as aulas acho que não 
foi boa. Algumas cadeiras deu para aprender, outras acho que às vezes nem valia a pena ir às 
aulas porque era tudo a correr, tudo a querer... “Temos este tempo, temos estes conteúdos 
todos para dar” ,  “vamos atafulhar, vamos dar, dar, dar...” e nós tínhamos que estar ali como 
receptores, senti-me como antigamente havia o professor e o aluno, sentia-me mais por aí... 

3.09 O que distingue? Acho que nós temos um curso que está bem elaborado, ou seja bem pensado 
a nível de ter a parte teórica e a parte prática dos estágios, e acho que isso é importante, haver 
ali duas partes juntas que outros cursos não têm ou têm menos, por exemplo as privadas têm 
menos prática do que nós, acho que isso ajuda muito e uma ideia de que as pessoas não têm, 
pelo menos as pessoas que me rodeiam a nível lá de casa e assim, não tinham era que havia 
tanta prática ou que a prática seria como os médicos seria mais só para o fim. Acho que haver 
prática ao longo dos anos é importante, porque por exemplo no 1º ano desenvolvemos umas 



capacidades e depois vamos acumulando, acumulando e acho que isso no final resulta em 
sermos melhores enfermeiros, não ser só ter teoria por exemplo três anos e um ano de prática, 
acho que isso não resultaria porque no último ano chegaríamos lá como se fosse o primeiro não 
saberíamos o que fazer. 

3.10 Outras colegas que conheço dão mais importância a fazer exames e não fazer... como hei-de 
dizer...a não aprender gradualmente. Estudar para o exame é que é importante. O exame é 
naquela data, podem ter frequências até lá, numa cadeira por exemplo têm várias frequências e 
trabalhos mas eles preferem fazer o exame, estudar para o exame, porque é um momento, é 
único, chegam lá e se for preciso despejam a matéria toda - noutros cursos, noutras áreas 
porque enfermagem acho que não, quer dizer há quem opte por esse caminho. 

3.10 Acho que sim. Acho mesmo que uma cadeira que tem a ver com um certo tema consegue 
puxar por nós para ir buscar conhecimentos a outros anos, a outras cadeiras e integrar tudo, e 
acho que isso não é possível se fizer um exame, porque o exame é um momento, tudo bem eu 
nunca fiz nenhum exame mas também posso chumbar ou nem sequer por falta de tempo fazer 
uma cadeira que seja naquele período, com trabalhos e frequências e chegar e fazer um exame, 
não estou a dizer que não o faça, estou só a querer dizer que acho que não é a melhor maneira 
de o fazer ou de aprender, acho que um exame é daquelas coisas para despachar. 

3.17 Fisiopatologia, farmacologia… pronto, tudo, fundamentos, tudo.  Porque basicamente aquilo 
que acontece é que actualmente nós somos avaliados, e mesmo na prática clínica, até a própria 
reputação que o enfermeiro tem, são avaliados basicamente nesse aspecto naquilo que faz, nas 
intervenções específicas que faz e os 4 anos que aqui estamos temos uma grande formação 
social, uma grande formação psicológica e que na nossa vida profissional se acaba por resumir 
a pouco a quase nada 

3.29 Não, acho que não. Acho que poderíamos ter sido mais acompanhados ao nível das teórico-
práticas que foram dadas para ver mais, e haver sobretudo mais daquelas aulas de... mesmo 
algumas aulas teórico-práticas, mas que não foram teórico-práticas mas que tentaram ser, mas 
aquelas aulas por exemplo nós tivemos uma aula de... foi sobre aparelho cardíaco, que era para 
ser dado com uma Professora mas que depois não houve tempo, por exemplo as aulas que nós 
tivemos sobre diagnósticos de eliminação urinária esse tipo de aulas foram boas em termos de 
raciocínio nós começámos a convergir e a perceber de que forma é que se cruzavam as 
matérias ou não e tivémos pouco disso. Mas era sobretudo isso. E acho que é essa diferença até 
porque nós não podemos ter o pensamento de algumas engenharias, não é? Não pode ser 
assim. 

3.14 E mais prática, nós não temos prática quase nenhuma. Temos, ok, aulas práticas onde o 
professor faz a prática, nós olhamos, tudo bem mas assim fazer mesmo…segundo os 
conhecimentos que tenho de colegas agora do primeiro ano, eles têm mesmo horas no horário 
para praticarem com um professor que nós não tivemos isto no ano passado e não estamos a ter 
este ano e acho isso essencial. 

3.25 Eu pessoalmente gosto mais das práticas clínicas, como acho que toda a gente, porque nada 
como “pôr a mão na massa” não é? As aulas também claro que são um elemento fundamental, 
não caímos ali de pára-quedas no ensino clínico. 

3.19 Estava à espera que certas coisas não acontecessem. Também a organização da escola e o facto 
dos professores andarem atarefados com isso também proporcionou o que vou dizer agora, 
muitas vezes a informação chegava-nos em cima da hora. Chegámos a receber informação de 
trabalhos para fazer que era para entregar menos de 8 dias depois, mas isso na altura a gente 
fica logo enervado, mas eu compreendo, os professores pensavam em tudo, era as áreas 
curriculares deles, era na organização da escola, eram reuniões, conselhos científicos, tudo mas 
a verdade é que isso nos causa um grande impacto porque estas informações chegavam em 
cima da hora e ainda agora.... 

3.19 Mais prática. Na prática, falo por mim, na prática é mais fácil monitorizar conhecimentos, 
interiorizar métodos de acção, maneiras de trabalho, formas de trabalho, organizar a mesa de 
trabalho também é fundamental, às vezes temos mesas pequeninas ou um tabuleiro pequenino 
em que precisamos de pôr todo o material... eu acho que a prática dá-nos mais conhecimentos 
que... termos quase metade era essencial.  

3.19 Porque há certas aulas que se nós conseguíssemos por exemplo, turma a turma, metermos uma 
turma no laboratório e ao mesmo tempo que explicamos a parte teórica fazer a demonstração e 
em seguida proporcionar aos alunos praticar, o que este ano acho que vai ser possível, acho 
que está previsto. Como umas aulas que tivémos, nessas aulas, por exemplo, nós fizémos a 
teoria e no final a prática daquilo.  



3.19 No ano passado não, nós tínhamos frequências todas as semanas, aulas práticas em que não 
praticávamos o professor explicava, também não havia tempo para mais, o professor explicava 
e demonstrava mas eu não tinha tempo para ir para o laboratório. Eu fui, nas férias do 
Carnaval, nas férias da Páscoa, foi quando fui para lá treinar, então duas ou três semanas antes 
da frequência teórico-prática, porque não havia tempo para mais, eram frequências, eram 
trabalhos e depois os trabalhos apareciam quase todos ao mesmo tempo, aparecia um, no dia a 
seguir aparecia logo outro e as frequências todas as semanas então limitava um bocadinho. 
Senti falta de prática. Sinceramente, tive 14,8 no exame teórico-prático, era para fazer uma 
entubação naso-gástrica, drenagem passiva... 

3.03 Sim, sim, Sim. Sem dúvida. Porque o ano passado ainda não tinha conhecimentos teóricos 
sobre as patologias em si, dos doentes, e de pessoas, nem sobre farmacologia nem nada e este 
ano posso fazer muitas associações que o ano passado não fazia 

3.03 Não foi desinteressante, mas este ano os conteúdos são mais objectivos. O ano passado eram 
mais... (hesitação). No 1º ano foi muito “soft” ... o que é a enfermagem, ser holístico, ser 
biopsicossocial, o papel do enfermeiro em relação ao utente. Este ano já temos mesmo que 
saber tudo, tudo. O ano passado era mais a colheita de dados, mas depois não podíamos, 
sabíamos a patologia mas para saber o que era tínhamos que ir procurar e investigar. Este ano 
já temos bases para saber o que a pessoa tem que medicamentos toma e porquê e para quê, a 
interacção e essas coisas todas e o que isso influencia. 

3.07 Porque... as aulas que tivemos foram poucas e foram pouco aprofundadas, foi assim muito 
superficial aliás... só para saber... demos... o professor deu uma quantidade de temas no final, 
distribuímo-nos por grupos, cada grupo trabalhou um tema, eu por exemplo fiquei com anti-
parkinsónicos os outros grupos trabalharam os outros temas e portanto eu só fiquei a saber dos 
meus... ou seja, faltam-me muitas bases de farmacologia, muitas mesmo. (...) mas não houve 
uma apresentação assim no geral para todos, nada... Ainda por cima, com tanta gente... eu não 
conheço sei lá...1/3 das pessoas, aliás não conheço 2/3 das pessoas e é muito complicado 
chegar ao pé de todas as pessoas e pedir-lhes se podiam emprestar o trabalho... é complicado. 

3.15 Há a da farmacologia e também médico-cirurgica, há certos conteúdos que também... que vou 
ter que contornar isso, é estudar em casa porque foi pouco tempo para darmos tantos 
conteúdos, num semestre demos a disciplina de médico-cirurgica toda e há coisas específicas 
que nem chegávamos a falar, passávamos à frente então isso agora estou a ter dificuldades no 
ensino clinico 

3.10 J- Pelo menos eu tenho notado mais do que no ano passado. Acho que há aqui aulas que são 
bastante expositivas e; não é a questão de ser expositivo porque há aulas que são expositivas e 
que nós saímos de lá elucidados; mas que são muito expositivas e não nos trazem grande coisa 
de novo e depois ainda exigem muito trabalho nosso depois ainda por trás… 

3.10 Para mim, exige muito trabalho de pesquisa que não seria mau se fosse para complementar 
aquilo que foi dado. Mas noto que o ano passado que saía das aulas e havia muitas aulas em 
que eu dizia “Ok, isto está tudo muito bem explicadinho” agora se eu tiver curiosidade, e 
quiser aprofundar isto, vou pesquisar e o que possa fazer, agora se eu não tiver tanta 
curiosidade, não necessito porque está tudo esclarecido. Dado que este ano, que há muitas 
aulas em que isso não acontece; que saio de lá com imensas dúvidas. 

3.10 era uma escola pequenininha, tem muito poucos alunos, é uma escola muito, muito…tem 
poucos professores, são para aí uns quatro ou cinco professores. Conhece-se toda a gente. 
Aquilo é tipo uma aldeia, vem da aldeia para a cidade e toda a gente se conhece, todos falam lá 
dentro. E depois é o método de trabalho é um bocadinho diferente, não sei. Aqui, acho que 
somos um bocadinho mais autónomos do que lá…  

3.10 eles lá tinham mais, era: davam-nos as aulas mandavam-nos fazer os trabalhos mas sempre 
com muita orientação e depois éramos avaliados por exames. Aqui acontece a mesma coisa só 
que eu noto que temos que fazer um estudo autónomo maior. 

3,10 eu com alguns professores não havia grande relação porque deram aulas pontuais e não…Mas 
depois aqueles professores que iam connosco pra estágio e havia dois ou três que estavam 
ligados ao primeiro ano com…havia uma grande relação até porque nós éramos poucos, eles 
também eram poucos mas era muito uma relação professor-aluno. 

3.13 Sim, este ano não estou a gostar …do curso. Não sei talvez por ter uma expectativa diferente 
daquilo que eu estava a espera, o primeiro ano até correu bem, hummm.. o segundo ano não sei 
se foi por termos mudado o plano de estudos, mudado na escola, acho que isto ainda está tudo 
muito desorganizado, ninguém se entende, o facto de termos tido estagio e aulas ao mesmo 
tempo acho que não nos ajuda em nada, antes pelo contrario, acho que.. se eles tão a pensar 
que vão formar melhores enfermeiros acho que.. que não e… pronto acho que  



3.13 eu acho que e uma disciplina muito importante [farmacologia] e da maneira como foi dada e 
avaliada deixam muito aquém. É… é sorte, uma pessoa tem sorte no totoloto e safa-se. (...) era 
dada ao ano completo, estávamos todos juntos, acho que somos muito alunos, hum… depois a 
maneira de dar aula, a exposição é power point, corre, corre, corre, agora estudam em casa. E, 
também porque é… é… é  difícil para um professor tentar… conseguir transmitir a mensagem 
a 300 alunos, e … é muito complicado, e para quem esta do lado de cá ainda mais complicado 
é tentar perceber a mensagem que o professor está a tentar passar. Deviam ser turmas mais 
pequenas, haver mais professores a leccionar a cadeira, e turmas mais pequenas, eu acho que… 
era isso. 

3.11 Penso que em termos dos conteúdos eu acho que tem que se reforçar mais... não na área 
psicológica que é importante, que nós estamos constantemente a trabalhar nessa área mas eu 
termos de conhecer mesmo o corpo humano, eu acho que como enfermeira poderiam 
aprofundar mais, apesar de já estarmos a tirar o lugar que não é nosso, é do médico, mas eu 
acho que era para implementar mais o saber nessa área, acho que era importante. 

3.18 Mas é a questão da prática e o conhecimento de muita coisa, coisas novas, técnicas. Acho que, 
por exemplo, o que falta aqui no segundo ano é nós não termos práticas nenhumas. Nós não 
conseguimos praticar nada e então, quando nós vamos para o hospital os enfermeiros diziam 
“Façam” e nós respondemos “Nunca fiz isto” e eles dizem “Mas como é que é 
possível?”…Percebe? Há uma experiência que falta, a nível prático, antes de iniciar o estágio. 
Essencialmente, acho que é por aí, para conseguirmos termos uma evolução melhor quando 
estamos na prática hospitalar. 

3.19 Para mim Bolonha não encaixa muito com a minha maneira de trabalho. Não encaixa com a 
minha maneira de trabalho porque é assim, nós viemos desde o 1º ano ao 1º ano da faculdade 
em que o método de ensino é “chegar à aula, o professor diz, o aluno aprende, chega ao teste, 
escreve, está passado”. E portanto acho que é uma passagem muito repentina. Mesmo assim 
algumas das cadeiras não estão a fazer isso, eu acho que é um passagem muito repentina 
fazerem agora cadeiras que é fazer trabalhos, métodos activo, eu considero que isso é 
importante sinceramente, eu fiz isso a pedagogia o ano passado e até aprendi mas para quem 
não está habituado é um esforço muito grande. Eu acho que se devia começar a implementar , 
não digo 1º ano porque o 1º ano é complicado, mas a partir do 3º ano, 4º ano começar a 
implementar, não digo que fizessem trabalhos , trabalhos mas começar a implementar aos 
poucos e no 10/12º ano era fundamental que prepararem-se para isso. Não houve, havia muito 
poucos trabalhos que fizémos eram individuais e de entrega, não tinha apresentação. É 
essencial preparar as pessoas para estar em frente a um público. O ano passado eu fiz talvez 
cada 1, 2 apresentações para pessoas. E quando chega a hora do fazer é muito complicado, 
fiquei logo ...é muito complicado. 

3.22 Não sei, se calhar haver mais horas de complemento prático, de ensino prático mesmo na 
escola, nos laboratórios. 

3.22 Já não estudava há seis anos. Foi um reaprender de métodos de estudo, já tinha praticamente. 
Foi necessário reaprender. Embora tenha noção que podia ter feito mais do aquilo que fiz.  

3.22 Não quero especificar uma dificuldade porque acho que nunca me vi aflito, nem nada dessas 
coisas. O período que tive de trabalhar mais foi quando eram os trabalhos de estágio e mesmo 
alguns trabalhos durante as aulas. Nunca me vi assim com uma dificuldade que achasse que 
não conseguia superar.  

3.25 Questões de aulas por exemplo de Psicologia, são importantes para também sabermos não 
julgarmos o outro, ou melhor para compreendermos melhor o outro e não incutir no outro as 
nossas crenças, aos nossos valores a nível não sei, talvez de Enfermagem ao Adulto porque 
também falamos de muitos mitos e crenças que existem em certos tratamentos, etc. 

3.24 Na escola, no plano de estudos, nas aulas, de tudo,  algumas disciplinas que acho que deveriam 
ter sido dadas mais aprofundadamente, e foi 300 alunos numa sala de aula… 

3.24 Eu acho que fundamental é a área da Farmacologia, porque é uma área bastante complexa , não 
é, e que… é aí que leva a maior parte dos nossos erros terapêuticos, e acho que essa disciplina, 
sem dúvida, não está nos trâmites que a gente deu, e… com tanta gente, e depois mesmo a 
forma de avaliação, que… e notou-se isso depois no fim do período.  

3.24 Toda a gente se queixava da farmacologia porque foi muito vago e acho que a maior… se se 
fizesse uma ronda por todos os alunos toda a gente iria responder isso: a Farmacologia foi uma 
disciplina que foi muito mal dada, foi tipo chegar as aulas, ler os dispositivos para a turma e 
dúvidas era mesmo “tá quieto”, porque é mesmo assim, e acho… 

3.24 A Farmacologia é importante porque a gente… a base, muitas vezes, da medicina e da… e 
mesmo da enfermagem, usamos a farmacologia para tratar das várias complicações, e depois é 



claro há os princípios activos, há as interacções e isso tudo, e sinto que de facto tem de ser um 
trabalho mesmo próprio de cada aluno preocupar-se com isso, porque se não muitas vezes, 
quem não se preocupar com isso, se o pessoal só se basear naquilo que deu, vai muitas vezes 
incorrer em erros terapêuticos, sem dar por eles, porque não foi-lhes explicitado isso e é 
fundamental eu acho que sim… 

3.24 Eu penso que se calhar a Enfermagem ao Adulto aquela…aquela tipo avalanche de 
diagnósticos de Enfermagem... foi muito… foi muito… se calhar… sintetizava mais isso, não 
ia estar sempre ali a bombardear com diagnósticos, intervenções e repartir mais o tempo e 
complementar uma coisa com a outra, porque acho que essa aí foi de mais e … penso que tal 
valesse a pena.  

3.24 Depois o resto das disciplinas acho que até estiveram bem, há noção claro que é um ano de 
transição tudo muito bem mas alguém passou por ele e é um ano que, para o ano se calhar irá 
ser melhor, mas nós tivemos que passar por isso e sinto que realmente foi um ano, o segundo 
ano já é um ano complexo, e depois ao fim destas transformações todas foi muito complicado 

3.27 Eu acho que as grandes diferenças são os estágios. Já tive amigas minhas a dizer-me “ah, vocês 
têm tanta sorte, podem aplicar aquilo que aprendem e nós estamos num curso inteiro e só no 
fim é que vamos para o estágio” pronto, acho que a grande diferença é mesmo a oportunidade 
que nós temos de irmos aprendendo e ter noção da realidade, e podermos ver como é que as 
coisas se passam no contexto real. Acho que estás são as grandes diferenças… eu tenho uma 
amiga minha que acabou agora o curso em comunicação e ela não… pronto, sem ser o teórico 
ela não tem noção de nada. 

3.29 Eu acho que há, eu pensava que não ia haver de todo, mas acho que há. Acho que às vezes, a 
ideia entre o professsor dedicar-se à disciplina e estar disponível, agora com Bolonha quer 
dizer mudou um bocadinho isso, mas no 1º ano acho que os professores preocupavam-se 
bastante e arranjavam alternativas mesmo para coisas que às vezes se calhar podiam ser 
solucionadas por nós alunos e pronto... Agora com a situação de trabalho autónomo acho que 
não está de alguma maneira a ser tão bem orientado quanto seria esperado porque aquela ideia 
que partimos com um tema e somos nós que vamos definindo o caminho e que supostamente 
temos uma orientação  às vezes não parece uma orientação, parece que nós andamos atrás dos 
professores outra vez porque à partida eles não nos dão no ínicio porque não sei acho que não 
querem limitar a criatividade ou pensamento ou..pronto..ainda não sei bem porquê, ainda não 
percebi muito bem mas sei que nós temos que andar a trás dos professores a pedir orientações 
e há ali uma parte em que estamos quase a “melgar” os professores não sei porque aquilo não 
faz sentido. E depois eu sinto que há uns grupos que vão num sentido, há outros que vão 
noutro, grupos de trabalho, mesmo que seja o mesmo professor porque como as coisas não 
estão definidas no papel ou os professores não a definiram antes ou então acham que têm de 
ser definidas consoante o caminho que os alunos vão dizendo as coisas acabam por divergir 
para situações diferentes.  

517 Não sei se isto vai ser importante para o seu estudo mas uma realidade que eu vivi foi a 
transição de uma escola para outra, pronto, eu notei um grande assalto, uma grande diferença 
em termos de… possibilidades que dão ao aluno para evoluir, pronto… e considero que o salto 
que a escola deu, a junção das quatro escolas, não possibilita ou é mais difícil ao aluno uma 
evolução… (...) Porque as coisas se dissipam… porque é produzir em larga escala, produzir em 
barra e quantidade não é igual a qualidade. Na minha opinião, prefiro ter dois ou três bons e 
tive que deixar dez para trás, do que vinte ou trinta razoáveis e esses vinte ou trinta são, 
exactamente, os mesmo que iniciaram… porque, ao fim ao cabo, chega-se lá fora, desses vinte 
ou trinta, se calhar, aproveita-se dois ou três… e vão ser meus colegas e não vão ser bons 
profissionais e contra mim falo, quer dizer, eu estou abster-me aqui de qualquer liberalização, 
capitalização de alunos, pronto, mas eu notei isso mesmo. 

527 Eu acho que não é uma área específica. Eu acho que… quer dizer… eu acho que acabámos por 
perder um bocadinho com a fusão das escolas e passámos todos por um processo de 
reestruturação que, em parte, ninguém sabia muito bem aquilo que, às vezes, era suposto fazer. 

525 Alguns momentos em sala de aula, com partilha de experiências e com determinados 
professores, em que, lá está, fazem um pouco a ligação… que eu sinto muito essa necessidade 
de fazer muito a ligação da teoria à prática, não é só chegar ali despejar a teoria e depois 
chegamos à prática, ao ensino clínico em que vamos, sem ter qualquer noção, sinto muito essa 
necessidade e faz-me ver as coisas porque, às vezes, nós vemos a teoria e olhamos para aquilo 
e achamos que aquilo era o melhor, não faz sentido nenhum, mas depois quando é explicado 
com um caso prático torna-se mais… tornou-se para mim mais fácil e fez-me dar um pouco um 
clique. Depois as próprias vivências de ensinos clínicos. 



 


