
 

1. Presumo que esteja a frequentar outro curso superior, qual?  Em que ano? 

R: Medicina, 2º ano. 

 

2. Sem querer entrar em razões que considere pessoais... mas, porque mudou de 

curso? 

R: Sempre quis medicina, por isso no fim do 1º ano de enfermagem tentei outra vez o 

que queria, e consegui. 

 

3. Encontra diferenças de fundo, entre o curso que frequenta actualmente e o CLE? 

Se sim... Pode-me dizer em quê?  

R: Não sei muito bem o que quer dizer “diferenças de fundo” mas encontro diferenças, 

sim. O curso de medicina é mais puxado a nível teórico do que o CLE, tenho que 

estudar muito mais do que em enfermagem. O ambiente também é diferente, 

especialmente por o CLE ser frequentado maioritariamente por raparigas do que por 

rapazes. Medicina acaba por ser mais “equilibrado” nesse aspecto. A relação com os 

professores no CLE era muito mais próxima e descontraída do que em medicina. No 

CLE dedica-se muito tempo à pessoa como um todo, enquanto que em medicina, por 

enquanto, o foco está muito mais na pessoa enquanto organismo que se estuda. 

 

4. No final do primeiro ano do CLE teria uma determinada imagem daquilo que 

poderia vir a ser profissionalmente. No curso que frequenta actualmente tem uma 

imagem mais (ou menos) concreta daquilo que poderá vir a ser profissionalmente? 

R: No fim do primeiro ano do CLE há ainda um enorme conjunto de “tarefas” que ainda 

não foram exploradas pelos alunos de modo que há uma imagem um pouco minimalista 

do que é feito realmente por um enfermeiro. Isso é capaz de depender também dos 

locais onde estagiamos. Em medicina, nesta altura do curso, ainda não tivemos contacto 

com o meio de trabalho de um médico, de modo que a minha ideia do que é ser médico 

ainda está muito assente no conhecimento comum. 

 

5. Ainda que a sua passagem pelo CLE tenha ocorrido há algum tempo, destaque 

por favor: 

a) Uma experiência que tenha sido para si mais marcante positivamente, e porquê. 



R: As aulas de dinâmicas de Fundamentos I, aqueles dois dias foram os melhores dias 

de aulas de sempre e ajudaram-me a compreender muitas coisas de mim própria e 

também do utente. 

 

b) Uma experiência que tenha sido para si mais marcante negativamente,  e         porquê. 

R: Já não me recordo de nenhuma experiência específica, embora tenha ainda a ideia de 

que a desorganização do curso era um mal geral. 

 

6. Finalmente... Será possível que a passagem pelo CLE tenha mudado algo em si? 

Na forma como se vê, como vê os outros, ou como vê o mundo? 

R: Claramente. Desde as simples aulas de Psicologia, às Dinâmicas, aos estágios 

propriamente ditos, não sou a mesma pessoa que era antes de entrar no CLE. Aprendi a 

colocar-me no lugar do outro, a compreender o sofrimento de uma pessoa doente, 

conheci pessoas em situações habitacionais precárias que me fizeram dar mais valor 

àquilo que tenho e a dar mais de mim às pessoas que sofrem. Eu sei que isto é muito 

politicamente correcto, mas é mesmo verdade. 

 


