
QUESTÃO 1 
 

Destaque, por favor, 2 experiências relacionadas com a 

frequência do curso, que tenha vivido de uma forma mais 

marcante. 

 
Legenda da análise: 
Experiência marcante - Porque foi marcante 

 
 

2.01 ALBERTO 
 Até agora não acredito que nenhum dos acontecimentos seja mais marcante do que os 
estágios que nos esperam, mesmo assim uma das experiências que mais me marcou foi a 
observação da dissecação de pessoas na faculdade de ciências médicas, em que foi difícil ver a 
morte de perto e ao mesmo tempo pensar em todas as outras dimensões que aquela pessoa 
possuía mas que naquele momento apenas parecia um “boneco” a ser estudado por todos. Mais 
recentemente as dinâmicas, pois fizeram-me esquecer que estava num curso do ensino superior, 
mais concretamente de enfermagem, mas por outro lado também conseguia perceber o porquê 
dessas aulas e que se adequa perfeitamente ao curso. 
 
2.02 BRENDA 
 Sem dúvida o início das aulas teórico-práticas de Fundamentos II e as aulas de 
Dinâmicas de Grupo. Foram dois momentos importantes, cada um à sua maneira. 
 As aulas teórico-práticas foram importantes pois marcaram o início da aprendizagem da 
vertente prática da profissão de Enfermagem. Começámos realmente a contactar com o material 
e a aprender técnicas que vamos poder aplicar na prática desta profissão, em vez de andarmos a 
“divagar” sobre perspectivas teóricas que aparentemente não têm utilidade para o futuro e que 
não têm tanto interesse para quem está ansioso por se sentir útil em Enfermagem. 
 As aulas de Dinâmicas foram definitivamente o que mais me marcou até agora no curso. 
Há sempre uma grande expectativa para estas aulas pois os nossos colegas mais velhos falam 
sobre elas, sobre como são aulas excelentes e diferentes de tudo o que temos feito em 
Fundamentos I… E quando chegou a altura posso mesmo dizer que superaram as minhas 
expectativas. Apesar de serem aulas mais leves, sem a grande pressão de absorver tudo o que 
podemos para depois escrever numa frequência, de serem divertidas e relaxadas e tudo mais… 
Foram aulas em que aprendi imenso sobre a relação com o outro e com um grupo, a importância 
de olhar para outra pessoa e de alguma forma ver todas as suas dimensões, ser capaz de a 
compreender… Foi algo que me enriqueceu o espírito e é uma experiência que me vai 
acompanhar sempre, mesmo saindo deste curso (como é meu objectivo) e seguindo outro 
caminho. 
 
2.03 CLAUDIA 
 As aulas de dinâmicas, em fundamentos de enfermagem I, marcaram bastante. Conheci 
melhor alguns colegas, fizemos várias actividades de grupo relacionadas com a confiança e 
auto-ajuda, que de certeza vão ser úteis durante todo o curso e também durante a actividade 
profissional. E foi também muito divertido! 

[M1] Comentário: as aulas de 
dinâmicas que não coincidem com uma 
certa imagem de aulas associada ao Ensino 
superior. Mas que fazem sentido acontecer 
assim 

[M2] Comentário: Muitas vezes os 
momentos mais evidenciados são aqueles 
que fogem à estrutura da aula teórica 
tradicional, ou porque são aulas de 
dinâmicas de relacionamento interpessoal 
(sem caneta e sem papel) ou são aulas 
teórico práticas que preconizam a acção 
mecânica e o desenvolvimento de 
competências não só psico, mas também 
motoras. 

[M3] Comentário: a ideia de que para 
se ser útil em enfermagem se deve saber 
manejar o material e dominar técnicas, e 
que a abordagem a perspectivas teóricas (de 
que está ela a falar?)  é, aparentemente,  
“divagar” ou seja andar sem destino ou 
percurso , objectivo, utilidade 
definida,visível. 

[M4] Comentário: a relação com o 
outro que, pelos relatos, se aprende sem ser 
em aulas tradicionais. A aprendizagem do 
saber olhar para o outro verdadeiramente e 
que não se faz pelos livros ou a ouvir só o 
professor a falar. 

[M5] Comentário: Mais uma vez a 
dimensão pessoal, para lá da dimensão 
profissional. Mesmo que haja uma mudança 
no percurso profissional a dimensão pessoal 
foi desenvolvida, fizeram-se transformações 
/aprendizagens que acompanharão os 
sujeitos noutros percursos profissionais. 



 Algumas aulas teórico-práticas de fundamentos de enfermagem II também foram 
interessantes, em que pudemos aplicar algumas tecnicas uns nos outros. Motivaram um 
bocadinho! 
 
2.04 DORA 
 A entrevista que, juntamente com os meus colegas, fizemos a uma senhora idosa, no 
âmbito do trabalho de gerontologia marcou-me por tudo aquilo que a senhora disse, por nos 
fazer abrir os olhos para a realidade que vamos enfrentar, para o futuro que nos espera. Marcou-
me especialmente o facto dela se sentir sozinha e ter medo dessa solidão. 
 As aulas das dinâmicas de grupo também foram outro momento marcante. Num dos 
exercícios podemos compreender a dificuldade em falar com pessoas diferentes de nós e como e 
importante não olharmos para o outro so pelo nosso ponto de vista e tentar compreender essas 
diferenças e não critica-las nem despreza-las 
 
2.05 ELSA 
 Servir de “cobaia” para a realização da técnica do banho total da cama … porque 
permitiu estar no lugar do doente e ter uma maior percepção acerca dos cuidados a ter (o 
conforto, problemas e necessidades, o auto-cuidado/auto-imagem) 
 A apresentação do 1º trabalho (enfermagem comunitária) aos colegas de curso. É o 1º 
trabalho a apresentar aos colegas que para mim são desconhecidos, é o mostrar de um trabalho 
feito em grupo/equipa, é mostrar o nosso desempenho. 

 
2.07 GISELA 
 Bem, duas experiências… Vou mencionar duas das muitas, porque, na verdade, a 
frequência deste curso tem sido algo de fantástico e extremamente rico em experiências… 
Praxes! As praxes… Foi uma experiência à qual sobrevivi… Não sei até que ponto terão sido 
integradoras ou positivas, mas foi engraçado… E uma outra experiencia foi o facto de ter de me 
adaptar a uma vida completamente diferente… Sair de casa, ter de viver longe das pessoas mais 
importantes, ter de conseguir fazer tudo sozinha não foi fácil… Mas a verdade é que isso fez 
com que eu crescesse muito, tanto… Há algum tempo que precisava de algo assim, que me 
fizesse “aprender a crescer”… 
 
2.08 HELENA 
 O primeiro momento que me marcou foi, sem dúvida, a primeira aula prática. Com o 
começo das aulas práticas o curso ficou mais interessante ,porque confesso que já estava a ficar 
um pouco desanimada com o curso na medida em que as aulas eram muito teóricas não se 
falava da “acção da enfermagem”,não se ensinavam procedimentos apenas se falava sobre o 
papel do enfermeiro, como tratar as pessoas etc.  
 O segundo momento que me marcou foram as aulas de dinâmicas de grupo foi uma 
experiência muito boa e penso que toda a gente devia passar por ela independentemente do 
curso, para mim os dois dias de dinâmicas serviram não só para “crescer” como futura 
enfermeira mas também como pessoa. Em dois dias consegui interiorizar e verificar na prática 
tudo aquilo que foi transmitido teoricamente nas tais primeiras aulas do curso que nos 
ensinavam a aceitar o outro a não ter receio em tocar e ser tocado pelo outro etc.   
 
2.09 INÊS 
 Assim que eu me lembre, os dois dias das aulas de dinâmicas, foram sem duvida muito 
marcantes (porque uniu mas o grupo presente, fiquei a falar mais abertamente com pessoas a 
que apenas dizia “bom dia”, e abriu-me mais horizontes no que toca á minha relação como 
pessoa e/ou enfermeira, com o outro), tal como as praxes da primeira semana de aulas, que 
naquela altura pareciam excessivas, em termos de duração (uma semana é muito tempo…) mas 
que agora relembrando parece que passaram num instante, embora ainda tenhamos muito 
contacto com os “padrinho e madrinhas”, que nos contam a sua experiência. 
 

[M6] Comentário: Novamente a 
dimensão prática associada à vivência dos 
papéis de técnico de saúde e utente. 

[M7] Comentário: mais uma vez o 
olhar sobre a experiência vivida do outro. 
Aqui sob o ponto de vista da experiência do 
idoso, mas com a particularidade de 
simultaneamente ao trabalho de conhecer a 
realidade social do idoso se confrontar 
consigo, ou com um possível futuro seu. 
Pelo confronto com a solidão e o medo da 
solidão de outros.

[M8] Comentário: a aprendizagem da 
aceitação do outro, e a sua compreensão 
pelo seu ponto de vista, ou por outros 
pontos de vista. 

[M9] Comentário: a experiência  
(parcialmente) vivida do papel de utente na 
1ª pessoa: “permitiu estar no lugar do 
doente”. Uma das vantagens referidas pelos 
estudantes, sobre as aulas TP é, para além 
do contacto com a  uma dimensão de acção, 
do fazer, a possibilidade de desempenhar 
um role play e experienciar, não só o papel 
de enfermeiro que intervém, mas também o 
papel de utente (que é alvo de intervenção) 

[M10] Comentário: !!! importante mais 
do que ao nível profissional, também como 
experiência fonte de desenvolvimento 
pessoal 

[M11] Comentário: a relação com o 
outro. O abrir de horizontes. 

[M12] Comentário: a par do contacto 
professores, o contacto com os padrinhos 
ou elementos com mais experiência no 
curso, revela-se importante. O contar de 
histórias revela-se novamente importante, já 
que permitem o esboço de um mapa mental 
relativamente às situações expectáveis para 
si. 



2.10 –JESSICA 
 De todas as experiências que vivi relacionadas com a frequência do curso as mais 
marcantes foram as dinâmicas, pois foi uma aula diferente de todas as que eu já tinha tido até 
hoje, onde se aprendeu muito sem ser necessário papel e caneta, em que podemos de alguma 
forma desenvolver a relação entre colegas e perceber aquilo que sentimos quando interagimos 
com os outros e entramos no seu espaço. 
Para mim foi ainda muito marcante visitar o bairro da Cova da Moura, no âmbito da disciplina 
de Animação Sócio-Cultural no Cuidar, primeiro porque é um bairro muito falado mas sempre 
pelo seu lado mais negativo, e aquilo que nos mostraram lá não tinha só aspectos negativos, até 
pelo contrario, o bairro tem bastantes aspectos positivos, e por outro lado, o facto de estar num 
meio que não é o meu e numa cultura totalmente diferente da minha ajudou-me também a ver os 
outros de outra forma e a tentar não os julgar, ou seja, fazer menos juízos de valor.   
 
2.11- LUISA 
 O que me marcou durante este quatro meses foi o dinâmica do grupo que para mim foi 
uma experiência muito enriquecedora, dado que a minha turma é muito grande, e de que nos 
conhecemos a muito pouco tempo, existiam pessoas com as quais ainda não tinha tido qualquer 
tipo de contacto, e isto veio a fazer com que fosse mais fácil a minha aproximação a essas 
pessoas. 
         a) Todas as matérias que deram até agora; 
         b) A professora de gerontologia; 
 O facto de estar na área de saúde é um grande privilégio para mim, aliás estou a viver o 
meu sonho. Já tinha dito na entrevista que o meu maior desejo e aprender para ajudar/salvar a 
vida de quem mais precisa… É por isso que cada dia da minha aprendizagem e um marco 
inesquecível na minha vida, uma vez que estou a fazer o que sempre sonhei, ah! Tudo que 
aprendi até agora é um marco importante por que será ferramenta do meu futuro apoio aos meus 
irmãos. 
 
2.12 - MARIA 
 Uma dessas experiências foi, sem dúvida, a praxe por ter sido o primeiro contacto com 
as pessoas do curso e com a própria escola. Digamos que foi o primeiro impacto com o mundo 
académico propriamente dito. 
 Outra experiência que também foi, a meu ver, muito marcante foram as aulas dinâmicas 
realizadas no âmbito da disciplina de fundamentos I. Nessas aulas aprendi muito (sobretudo 
sobre relações, comunicação e ajuda) e, para alem disso permitiram a criação/fortalecimento de 
laços com os diversos membros do grupo do qual fiz parte.  
Ambas as experiências referidas foram muito marcantes e enriquecedoras, a seu modo, para 
mim. 

2.13 – NEUSA  
 1ª questão: uma das experiências que me marcou foi a praxe, visto ser militar e já ter 
passado por essa experiência na tropa( não tem nada a ver, as praxes são completamente 
diferentes), custou-me mt mais aceitar certas "brincadeiras" aqui do que na tropa. A idade tb 
pode ter influência, pois já vejo as coisas de outra maneira. Mas apesar de tudo gostei e foi sem 
dúvida uma experiência marcante. Outra das experiências foi o deparar-me com imensa 
informação, muita matéria e muitas frequências, pois já ñao estava habituada a este ritmo de 
estudante, mas depressa me habituei e até  estou a safar-me mt bem.   
 
 
2.14 – OLGA 
 A 1ª frequência. O que pensava ser um momento de avaliação igual a tantos outros que 
já tinha feito no secundário afinal era mais parecido com os exames de acesso ao ensino 
superior com a diferença que nos exames tínhamos a certeza que saia perguntas sobre aquelas 
300 paginas do livro e na frequência saíram coisas que demos, que não demos e coisas que 
demos mais ou menos. 

[M13] Comentário: novamente a 
questão do despertar para o outro. 
1º as dinâmicas como local onde se aprende 
sem caneta e papel. A constatação que o 
desenvolvimento pessoal pode passar pelo 
relacionamento com o próximos, 
desprovido de qualquer instrumento de 
natureza material. 
2º desta vez a construção de um olhar sobre 
o outro neste caso através da dimensão 
étnica, e cultural. A visita a um meio social 
(bastante) diferente do seu.  Para além da 
constatação do Outro, simultaneamente ao 
desenvolvimento de uma perspectiva visão 
sobre este (o outro) objectiva, (e/ou) isenta 
de juízos de valor ou preconceitos. 

[M14] Comentário: a praxe referida 
como a entrada e admissão num novo 
mundo, por uns referido como um mundo 
profissional, por outros como um mundo de 
natureza académico. 

[M15] Comentário: mais uma vez as 
aulas de dinâmicas por permitirem novos 
formas de perspectivar as relações, a 
comunicação ou a ajuda ao próximo, bem 
como o permitirem criar ou reforçar 
ligações com os seus pares. 

[M16] Comentário: a praxe como 
momento vivido em função da idade… 

[M17] Comentário: intenso 



 A 1ª aula pratica que me fez perceber o sentido das coisas sem sentido das aulas teóricas. 
 
 
2.15 - PAULA 
 Experiências marcantes, talvez as primeiras frequências foram marcantes, ainda me 
lembro do nervosismo para a de comunitária, o que agora já não acontece  e a apresentação de 
trabalhos de grupo que com tantos  colegas diferentes são difíceis  de organizar, no mínimo! 
 
 
2.16 – PEDRO 
 Uma das experiências marcantes que vivi com a frequência neste curso foi a visita à 
mesquita de Lisboa no âmbito da disciplina de Alimentação e Culturas. Embora não tenha sido 
algo de fundamental para o desenvolvimento a nível profissional no futuro foi bastante 
enriquecedor a nível pessoal pois tomei contacto próximo com outra religião, nomeadamente o 
Islão, e a forma como a praticam, tendo mesmo tido oportunidade de observar uma das orações 
de Sexta-feira, dia sagrado. Outra experiência a salientar foi a componente prática da disciplina 
pois fiquei surpreendido com a minuciosidade, pois antes destas aulas práticas nunca tinha tido 
muito contacto com profissionais de saúde em actividade, mas ao mesmo tempo entusiasmado 
por pô-las em prática (e passo a redundância). 
 
 
2.17 – RODRIGO 
 Os primeiros tempos de curso e a aprendizagem prática das primeiras técnicas. 
 
2.18 – SARA 
 No decorrer deste primeiro ano, até à data, e por ainda estar numa fase de descoberta do 
que é ser enfermeiro, que todas as experiências e os momentos que nos favorecem são vividos 
de forma marcante. Sem querer retirar a importância das aulas relativamente a conteúdos 
teóricos, para mim um dos momentos mais intensos do curso são todas as histórias que os 
professores nos contam... pois partilham experiências enriquecedoras da sua vida, alertando e 
entusiasmando-nos para o futuro. Outro momento marcante do curso são as aulas praticas em 
laboratório, permitindo um contacto mais directo com as técnicas de enfermagem.  
 
2.19 – TIAGO 
 Das experiências que já tive no curso destaco duas, uma pela positiva e outra mais pela 
negativa. Começo pela positiva, em que me refiro ao inicio das aulas teórico-práticas pois é um 
momento em que tomei contacto com parte prática do curso, e que é a que mais gosto pois é 
nesse momento que nos é dado a conhecer as primeiras acções que integram a nossa profissão.  
 A experiência que destaco mais pela negativa é a sobrecarga a que estivemos sujeitos 
essencialmente em Janeiro e Fevereiro, uma vez que durante esse período tivemos de fazer 
frequências todas as semanas, com aulas diárias das 14h às 20h e com trabalhos e apresentações 
à mistura. Estas são as experiências que mais me marcaram até este momento. 
 
2.21 - VERA 
 Sem duvida os primeiros tempos foram complicados ate me adaptar a esta nova fase da 
minha vida e agora as colocações dos estágios…é sempre um momento de grande expectativa…. 
 
2.23 – ZAIDA 
 As praxes porque foi o primeiro encontro com a faculdade e com o mundo que a rodeia. 
Fizeram- me perceber o que é na realidade o espírito académico e a faculdade. A outra 
experiência que mais me marcou foi a dinâmica de grupo. Conhecer colegas meus que nem 
sabia que existiam passados 6 meses do início das aulas é extremamente interessante e ao 
mesmo tempo estranho. Gostei de conhecer melhor aquelas pessoas durante aqueles dois dias. 
Penso que as dinâmicas de grupo nos marcaram a todos. 
 

[M18] Comentário: a aula TP como 
momento que confere sentido a outros 
momentos prévios. A aula TP como 
momento aglutinador de outros. 

[M19] Comentário: os trabalhos de 
grupo e o desenvolvimento de 
competências de trabalho de equipa. 

[M20] Comentário: o contacto com o 
outro, com novas formas de pensar e de 
fazer. Neste caso a partir da dimensão 
religiosa dos indivíduos. 

[M21] Comentário: Componente 
prática  

[M22] Comentário: histórias de 
professores que alertam para o futuro. 

[M23] Comentário: O início das aulas 
TP, referido como “o início das acções da 
nossa profissão”. É a passagem para um 
nova dimensão - para a dimensão da acção.

[M24] Comentário: O conhecimento do 
outro. Como alguém que sempre (ou há 
muito tempo) ali esteve, e que afinal sendo 
(ou parecendo) diferente pode ter 
dimensões interessantes. Interessantes à 
partida por serem diferentes, apenas. 



2.24 – ALEXANDRE 
 A frequência do curso até agora permitiu-me viver novas e variadas experiências, sendo 
algumas delas vividas de forma mais marcante tais como, o espírito de entreajuda que é 
fundamental na nossa profissão, em relação aos colegas e a possibilidade de conhecer pessoas 
diferentes e diferentes formas de pensar. 
 
2.25 – BERNARDO 
 As experiências de vida dentro da profissão transmitidas pelos docentes, principalmente 
na relação com os utentes relativo a erros de outros profissionais e que nos alertam e previnem 
para que não nos aconteça o mesmo, de forma a sermos mais profissionais e o melhor possível. 
 
2.26 - CARLOS 
 Um dos momentos que mais me marcou durante estes meses do curso, e muito 
recentemente, foram as aulas de dinâmicas de grupo. Foram sem duvida aulas de reflexão sobres 
nós e sobre aqueles que nos rodeiam diariamente e que certas vezes são esquecidos. Foi uma 
reflexão sobre o “Eu” que existe em casa um de nós. Penso serem fundamentais e essenciais 
para a nossa actividade enquanto enfermeiros, pois, só depois de me conhecer, eu terei 
capacidade de trabalhar em grupo e cumprir a minha missão enquanto enfermeiro - CUIDAR de 
pessoas. 
 Outro momento marcante foram as aulas de Fundamentos I, e, até mesmo as aulas de 
Psicologia que me puseram a pensar sobre assuntos, sobre problemas que nunca tinha pensado 
ou que teria sempre ignorado. As aulas de fundamentos foram essenciais para “abrir” os meus 
olhos em relação aos “rotulados” problemas sociais. Pois, podem e devem deixar de ser 
rotulados como tal, desde que a Enfermagem os encoraje para reabilitarem as suas capacidades. 
 
2.28 - ERICA 
 A primeira experiência marcante em relação ao curso, foram as praxes, pois 
“simbolizaram” a minha entrada no curso e a abertura de novas portas em relação à minha 
carreira na marinha e por isso, a abertura de novas portas em relação ao futuro. 
 A segunda experiência mais marcante foi talvez as aulas de dinâmica, pois para além do 
descanso que proporcionaram, permitiram que conhece-se melhor as pessoas que vejo todos os 
dias e principalmente de reforçar a importância que o trabalho de equipa tem na profissão de 
enfermagem. 
 No entanto, apesar de ter eleito estas duas experiências há algo que também me 
“marcou” apesar de não puder ser considerado uma experiência, que foi a saida da listagem dos 
sitios para o estágio. Foi algo que me deixou nervosa, no entanto ansiosa e curiosa em relação 
ao estágio. Acho que todos tinhamos a noção que a altura do estágio está bastante próxima, no 
entanto, o facto de ainda não sabermos nada em relação a isso, desviava-me atenção para outras 
coisas (frequências,trabalhos,etc), por isso, a saida da listagem provocou o aparecimento de 
sentimentos bastante diferentes. 
 
2.29 – FERNANDA 
 As duas experiências relacionadas com a frequência do curso, mais marcantes para mim 
foram: as aulas dinâmicas que frequentei e a oportunidade de participar no Hospital dos 
Pequeninos. As aulas dinâmicas porque foram momentos de grande convívio e de uma grande 
abertura entre todos nós alunos, permitiu-nos acalmar, reflectir e ser mais confiantes connosco e 
com quem está ao nosso lado. Foi uma experiência importante, na minha opinião. O Hospital 
dos Pequeninos foi outro momento marcante porque vestimos a bata branca e procurámos ser o 
apoio das crianças que nos iam aparecendo, essa actividade permitiu um momento de diversão 
com as crianças e possibilitou-nos assumir a nossa identidade de futuros enfermeiros. 
 
 

[M25] Comentário:  a nº 2.18 também 
se refere a isto. 
As histórias dos professores, constituem-se 
como momentos importantes porque estes 
se constituem como referências e que 
contam histórias vividas que permitem 
perceber dimensões reais do que se fala nas 
aulas.  Muitas vezes as histórias contadas 
pelos professores assumem contornos de 
mitos, porque se distanciam no tempo, e 
retratam feitos importantes em situações 
difíceis ou especialmente características, 
para além de comportarem em si mesmas 
um ensinamento latente e subjacente, e 
simbólico. Para além dos seus personagens 
terem contornos de deuses – os professores, 
que dominam uma linguagem e saberes 
(que se constituem em poderes) complexos. 
 

[M26] Comentário: Novamente o olhar 
para dentro de si o descobrir de um novo eu 
que já lá estava á algum tempo. Bem como 
olhar para o outro de uma forma mais 
aprofundada. Olhar com atenção. E a 
constatação de que o processo de cuidar 
envolve bilateralmente pessoas, sendo que 
os factores pessoais e o meu “eu”  é 
determinante no processo de cuidados. O 
auto conhecimento como competência 
necessária à prestação de cuidados de 
qualidade.  

[M27] Comentário: A abertura a novos 
mundos  com formas de pensar sobre 
questões não antes problematizadas e a 
abertura a a novas forma de pensar sobre 
questões já anteriormente consideradas 
“casos sociais”. 

[M28] Comentário: As praxes como 
momento simbólico e ritual de passagem e 
de entrada num novo mundo, num mundo 
de outros mas que passa a ser seu também 
por direito. 

[M29] Comentário: Mais uma vez o 
conhecimento e relacionamento 
interpessoal… e o trabalho com outros em 
equipa. 

[M30] Comentário: aulas em que a 
dinâmica é diferente do habitual e priveligia 
o relacionamento interpessoal, a reflexão e 
o auto conhecimento. Podemos falar da 
surpresa e do impacto do que é o 
“conhecer-se e descobrir que existe um 
“eu” dentro de mim ao qual não tenho 
prestado muita atenção? 

[M31] Comentário: o vestir da bata 
omo role play de um papel que se assumirá 
no futuro, ou uma antecipação.. 


