
QUESTÃO 3 

Será possível que, de alguma forma, após estes meses de 

frequência do curso de Licenciatura em Enfermagem, se veja 

a si próprio(a) de uma forma diferente? Se sim… em que 

aspecto(s)? 

 

Legenda da análise: 
Sim, em quê 
Não 
 
 
2.01  - ALBERTO  
 Não consigo encontrar diferenças significativas, apenas adquiri conhecimentos e 
experiências não só para enfermagem como para a vida em geral. 
 
2.02 - BRENDA  
 Sim, principalmente depois das aulas de Dinâmicas, apercebi-me grandemente do meu 
distanciamento e frieza com as pessoas em determinadas situações. Antes tinha noção que não 
era tão próxima e “afectuosa” como pessoas que conheço mas nunca tinha compreendido bem a 
dimensão desse distanciamento e os “problemas” que pode criar na relação com o utente, no 
caso de um ambiente profissional, mas também na relação com outra pessoa no âmbito pessoal. 
Levou-me a pensar mais sobre o assunto e a querer tentar mudar um pouco essa minha faceta. 
 
2.03 - CLAUDIA  
 Talvez... Já não “sôa mal” vir a ser enfermeira... O que, quando entrei para o curso, não 
queria. Estou à espera dos ensinos clínicos (vertente comunitária e hospitalar) para ver se 
realmente gostaria de ser enfermeira, até porque suponho que vou ver realmente o que faz o 
enfermeiro. Acho que só depois consigo decidir o que vou fazer, se continuo em enfermagem, 
ou se volto a tentar medicina. 
 
2.04  - DORA  
 Eu penso que sim. Acho que antes não pensava em compreender as diferenças dos 
outros, criticava ou fingia que não existia. Acho que neste momento já me consigo, de certo 
modo, por no lugar do outro, tentar ver as coisas do seu ponto de vista, ainda que haja algum 
“trabalho” a fazer para melhorar ainda mais a forma d ver os outros. Afinal não e de repente que 
se mudam as mentalidades.  
 
2.05 - ELSA  
 De certa forma sim… adquiri um maior conhecimento o que antes não possuía. Além do 
mais o curso permitiu-me ver os outros como um todo/de igual forma (olhar o doente como um 
todo, não olhar somente para o doente que tem uma doença mas que tem sentimentos…) 
 
2.07 - GISELA  
 Sim, sem dúvida… Ainda não aprendi muito, as minhas experiências ainda não são 
muitas, mas… É fantástico ver-me a conseguir avaliar determinadas situações! Ainda ontem ao 
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jantar reduzi a dose de mousse de chocolate ao meu pai, dado que ele é asmático e isso não lhe 
iria facilitar minimamente a respiração… Já consigo adequar muitas das minhas acções… E 
sinto-me extremamente bem com isso! E, para além disso, julgo ver o ser humano de modo 
diferente… Aprendi a dar valor à pessoa no seu todo…  
 
2.08 - HELENA 
 Ao fim destes meses vejo-me como alguém mais paciente em relação aos outros, nunca 
fui uma pessoa “stressada” e no meu grupo de amigos sou conhecida como uma pessoa tolerante 
de mais com as pessoas e principalmente com as situações, mas hoje a minha tolerância é 
diferente, é como se ao olhar para uma pessoa que vai na rua eu a olhasse e conseguisse 
compreender melhor os seus comportamentos. É difícil de explicar ,mas em situações com  que 
eu era capaz de gozar agora consigo pensar nos problemas que podem estar por trás dos 
comportamentos das pessoas. 
 
2.09 - INÊS 
 Sim, eu vejo-me de forma diferente comparando com o início das aulas. Isto porque 
acho que cresci…não em termos de altura, mas em pessoa. 
Acho que houve uma clara modificação (pelo menos para mim), reafirmei, redefini os meus 
valores, aprendi muitas coisas novas não só no âmbito da enfermagem mas também como 
pessoa, e quando eu olho para o passado vejo que ao entrar para enfermagem, eu era uma 
menina (no sentido de ser apenas uma “criança” que começara a dar os primeiros passos para 
explorar o mundo) e agora vejo-me como uma “mulher” que cresceu, já tem outra visão do 
mundo, pensamento crítico (não é que antes não tivesse já algum ☺).  
 
2.10 – JESSICA 
 Bem a resposta seria sim se este fosse o meu primeiro ano de curso, mas como já lhe 
tinha dito este já é o segundo ano que frequento o curso, pois já andei numa outra escola no ano 
anterior (antiga Escola Superior de Enfermagem de São Vicente de Paulo). O que quero dizer, é 
que o ano passado após alguns meses de curso comecei-me sem dúvida a ver de uma forma 
diferente, comecei a ser mais atenta às reacções e comportamentos, em determinadas situações, 
e também àquilo que se passa a minha volta, e notei que de alguma forma era uma pessoa muito 
mais tolerante. Em relação a este ano não me vejo de uma forma muito diferente, até porque 
aquilo que estou a vivenciar não é totalmente novo. 
 
2.11- LUISA 
 A professora de XXXX que mostrou claramente o racismo as minhas colegas perante a 
apresentação do trabalho de XXXX, depois da aula chamou-os e manifestou insatisfeita a 
frequência dos africanos no curso, de modo que não têm a capacidade de frequentar o curso por 
várias razões, por um lado não sabemos falar português  por outro disse ela que não gosta dos 
africanos! Isso tocou-me bastante. 
 
2.12- MARIA 
 Sim, vejo-me diferentes em alguns aspectos. Não obstante todo o conhecimento (e 
experiência) que adquiri nas diversas disciplinas frequentadas até aqui, acho que me tenho vindo 
a tornar uma pessoa mais tolerante e compreensiva para com o outro. Estou agora mais atenta e 
desperta, tentando não julgar o outro pelo seu comportamento ou aparência física mas tentando 
perceber o porquê desse comportamento. 
Acho que este curso tem-me tornado mais humana e possibilitado ver o mundo e as pessoas de 
outro prisma que antes não via. 

 
2.13 – NEUSA  
 Tanto na FAP como agora na GNR sempre trabalhei na área da saúde e já tenho alguma 
experiência mas faltava a teoria, sinto que já tenho outros conhecimentos e uma visão diferente 



do que é a enfermagem fora do meio militar. Já aprendi algumas coisas para completar o que já 
sabia.  
 
2.14 – OLGA 
 Estou mt mais intelectualizada. Falo de politica, economia e leis. Vejo-me mais 
compreensiva e já n vejo o outro pelas minhas crenças, regras e cultura mas sim pelas do outro. 
 
2.15- PAULA 
 Ainda não, ou pelos menos não consigo identificar essas diferenças, se as houver, mas 
acredito que os meses passados e os próximos possam alterar alguma coisa 
 
2.16 – PEDRO 
 Após estes meses de frequência do curso, com todas as cadeiras que tive, adquiri 
conhecimentos a vários níveis, não só a nível teórico, onde passei a ver o corpo humano de 
forma diferente e mais aprofundada, mas também no nível prático onde aprendi diversas 
técnicas que futuramente deverei por em prática. Não a passei a ver só o corpo humano de outra 
forma mas também aprendi a observar cuidadosamente as pessoas. 
 
2.17 – RODRIGO 
  Sim..encontro-me mais humano e passei a dar mais importância aos pequenos 
pormenores que caracterizam uma vida saudável e independente! 
 
 
2.18 – SARA 
 Não, não me vejo de forma diferente, no entanto, existem certos momentos em que me 
vejo a pensar duas vezes na reacção que vou ter para com.. pois no meu ideal para ser 
enfermeiro há que ter mais paciência do que qualquer outra pessoa, há que ajudar e saber ajudar.   
 
2.19 – TIAGO 
 Após estes meses do curso não considero que me veja de forma diferente, apenas sinto 
que possuo mais conhecimentos nesta área e que mudei um pouco a forma de me relacionar com 
os outros, de uma forma mais aberta a outras opiniões e de forma mais compreensiva.  
 
2.21 - VERA 
 Talvez me veja hoje de uma forma diferente….Agora que já sei mais um bocadinho do 
que é a enfermagem e das práticas dos enfermeiros, há uma vontade ainda maior de exercer o 
que aprendi, de me sentir útil… 
 
2.23 – ZAIDA 
 Tenho uma perspectiva diferente do que é a enfermagem e do que representa o 
enfermeiro no cuidado do paciente. 
 
2.24 – ALEXANDRE 
 Sim, é claro que me vejo de forma diferente, ou seja as minhas expectativas em relação 
à profissão de enfermagem mantêm-se, mas o meu nível de conhecimento aumentou bastante, o 
que me irá permitir um dia, desempenhar com uma maior eficácia o desenvolvimento da 
profissão e ajudar de uma forma mais eficaz quem precisa.  
 
2.25 – BERNARDO 
 Julgo que sim, sinto-me de certa forma mais mente aberta e mais tolerante para outros 
aspectos culturais, experiencias de vida e personalidades, ainda que muito diferentes dos meus e 
que em tempos anteriores eu criticaria e julgaria de forma negativa e nunca tentando perceber o 
porquê e compreendo que se a pessoa é assim e age de determinada forma por alguma razão é. 
 
2.26 - CARLOS 



 Sim, realmente estes poucos meses permitiram modificar uma coisa muito importante 
em mim. Reflectir sobre os outros, pensar nos outros. Não que não pensasse antes mas agora 
começo a pensar numa maneira diferente e não de uma maneira talvez um pouco egoísta. Penso 
de uma forma mais “social” se poder chamar desta maneira. 
 
2.28 - DANIELA 
 Não me sinto diferente em nenhum aspecto, a não ser na minha visão em relação ao 
curso e ao trabalho dos enfermeiros, que após estes meses já foi um bocadinho alargada. 
 
2.29 – FERNANDA 
 Sim, é bastante possível, a ponto de ser verdade. Vejo-me de outra forma, porque 
também consigo ver os outros de outra forma. É, sem dúvida, uma influência do curso, até 
porque eu procurava essa mesma influência a nível da área da comunicação, dai ter optado pela 
área da saúde. Acho que estou mais sensível à diferença, mais aberta às mudanças e aos 
problemas que surgem, comigo e com as outras pessoas. Sinto-me mais flexível e apercebo-me 
cada vez mais, de pequenas atitudes que as pessoas tomam e que no fundo pretendem transmitir 
uma mensagem totalmente oposta àquela que no fundo demonstram. 
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