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

R: Estou neste momento a frequentar o 2º ano do curso de medicina dentária na 

universidade de Lisboa. 

 

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

curso? 

R: Mudei de curso porque o curso de enfermagem não era o indicado para mim. 

Essencialmente, a nível teórico existiam muitas deficiências, era um curso 

demasiado “virado” para a prática e que quase não aprofundava a teoria, isto era 

claramente visível nas horas disponibilizadas para as aulas mais teóricas (por 

exemplo com as 3 horas semanais de anatomia e fisiologia no primeiro ano de 

enfermagem é praticamente impossível perceber, quer de fisiologia, quer de 

anatomia, enquanto no curso em que estou actualmente a cadeira de anatomia é 

feita num ano, enquanto a de fisiologia é feita noutro, com 4 horas semanais 

cada uma) esta falta de teoria verificava-se também no ênfase que se dava depois 

ao psicológico, ao social em detrimento da parte biológica.  

 

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

Se sim... Pode-me dizer em quê?  

R: Sim, a “holisticidade” com que nos forçam a ver o doente quase desde o 

primeiro dia de aulas em enfermagem (lembro-me que uma das primeira, se não 

mesmo a primeira definição que nos deram foi a de holismo) é praticamente 

inexistente no meu curso apesar de serem dois cursos da mesma área. Penso que 

faria falta um pouco mais dessa visão holística que tanto existia no curso de 

enfermagem. A teoria, que me faltava em enfermagem, existe agora aos jorros 

(talvez até demais). Uma coisa que notei foi a relação entre professores e alunos, 

talvez por a empatia ser um ponto forte nos enfermeiros pareceu-me que o 

contacto era mais próximo com um professor de enfermagem do que é agora no 

curso de medicina dentária. 

 

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: O curso que frequento prepara-me para ser médico dentista. (não sei se 

entendi muito bem a questão) 

 

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: A passagem pelo centro de saúde, para além do sentido de 

responsabilidade que a rotina de termos de ir para o centro fazer o nosso 

“trabalho” trazia e que era extremamente agradável, depois o verificar do 

contacto muito positivo entre enfermeiros e pessoas doentes, os muitos e 

vários tipos de actividades que eram desenvolvidos para a comunidade e a 

proximidade com os utentes que isso trazia. 

 

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

porquê. 

R: A passagem pelo hospital talvez tenha sido a experiencia que me mostrou a 

parte mais negativa da enfermagem, as limitações impostas a um enfermeiro 

num hospital são muitas, o seu trabalho torna-se demasiado rotineiro e não há 

uma “alegria em ser enfermeiro” como existia, por exemplo no centro de saúde 

ou até mesmo nos nossos professores. Apesar de tudo não sei se a hei-de 

considerar uma experiencia negativa pois ajudou-me a crescer como pessoa e a 

perceber melhor a realidade dos hospitais portugueses. Talvez mais negativa 

tenha sido a experiencia de andar num curso que às vezes parecia que não estava 

bem definido que não era bem um curso politécnico nem um curso científico 

mas uma coisa intermédia, e para ajudar à confusão éramos o ano do processo de 

fusão de escolas de enfermagem na ESEL, criando assim ainda mais 

instabilidade. 

 

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: Sim, a passagem pela enfermagem,  para além dos muitos amigos que fiz e 

pessoas que conheci, fizeram-me conhecer a enfermagem mais de perto e 

perceber a situação actual da profissão. 


