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RESUMO

Na transição para a idade adulta, o jovem experimenta mudanças que o levam a uma maior independência e a se responsabilizar por tarefas mais 
complexas nos âmbitos acadêmico, social e pessoal.  Tal transição, aliada à necessidade de se adaptar à vida universitária, faz desta uma fase 
psicologicamente vulnerável, o que se agrava no caso do estudante de Medicina, um dos cursos que mais exigem de seus alunos. Quando estes 
alunos precisam deixar suas cidades para estudar, passando a viver sem suas famílias, se adaptar à nova realidade é um desafio ainda maior.  
Muitos têm dificuldades neste processo e apresentam ansiedades, solidão e desejo de voltar para casa, o que pode culminar com a evasão do 
curso e o retorno à cidade natal.  Esta pesquisa qualitativa pretende conhecer as experiências dos discentes que vieram sozinhos para o Rio de 
Janeiro para cursar Medicina na UNESA, identificando suas necessidades e demandas.  Guiado pelo Método de Explicitação do Discurso 
Subjacente, o estudo visa analisar em profundidade os depoimentos dos sujeitos, tornando visíveis os conteúdos inconscientes. Os participantes 
são alunos do curso de Medicina da UNESA (Campus João Uchôa) que vieram estudar no Rio de Janeiro, residindo sozinhos ou com colegas.  A 
pesquisa encontra-se em andamento e os dados vêm sendo coletados por meio de entrevistas individuais, sendo utilizado como instrumento um 
roteiro que aborda a transição para o Rio de Janeiro, a realidade da atual,  o impacto da mudança nas relações familiares e na vida acadêmica. A 
análise preliminar das 10 entrevistas realizadas até então indica que o momento da mudança para o Rio foi, para muitos, permeado por angústias 
relativas à falta da família e ao fato de estarem em uma cidade desconhecida e bem maior que a de origem.  A principal fonte de apoio na 
transição e nos primeiros momentos na cidade foram amigos, familiares e namorados, considerados fundamentais para as experiências mais 
positivas. O clima competitivo dos colegas de turma, por sua vez, foi citado por alguns como uma fonte de insegurança e aumento do sentimento 
de saudades de casa. Quanto ao cotidiano universitário, praticamente todos revelaram que a maior dificuldade que enfrentam concerne ao nível 
de exigência do curso, que gera falta de tempo, horas de sono reduzidas e muita pressão, especialmente em semanas de provas. Eles percebem 
que esta dificuldade é agravada pela necessidade de conciliar os estudos, uma rotina doméstica com novas tarefas e a ausência dos familiares. A 
grande maioria afirmou que a universidade não oferece suporte aos alunos, tanto no que se refere às exigências do curso como às necessidades 
específicas dos estudantes egressos de outras cidades.  Muitos desconhecem o Núcleo de Apoio ao Estudante (NAE) ou pensam que há pouca 
divulgação deste serviço. Os discentes gostariam que a universidade oferecesse um ambiente mais acolhedor, com maior proximidade entre 
coordenadores e alunos. Foram sugeridas ainda ações como “emendar feriados”, permitindo mais viagens para a cidade natal; oferecer ajuda 
financeira para os transportes no dia-a-dia; disponibilizar restaurantes com preços mais acessíveis no campus; fornecer informações sobre 
repúblicas no entorno da faculdade; ampliar a divulgação dos serviços oferecidos pelo NAE.  Os resultados preliminares sugerem que a realidade 
acadêmica repleta de pressões e exigências, somada à necessidade de se adaptar a um cotidiano em uma cidade grande, onde não conhecem 
ninguém e não contam com suas famílias, geram uma sensação de desamparo nos participantes.  A universidade é considerada distante de suas 
necessidades, não os apoiando ou ajudando a realizar a transição entre a vida protegida pela família em suas cidades de origem e a vida 
autônoma de acadêmico de Medicina no Rio de Janeiro.  Estes resultados indicam uma necessidade de a UNESA preencher uma lacuna, 
oferecendo maior acolhimento a estes alunos, ajudando-os a elaborar suas perdas e lidar com a nova realidade.
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