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RESUMO

Para tornar-se adulta, qualquer pessoa precisa atravessar um processo de transição que envolve escolher uma profissão, adquirir novas 
responsabilidades e maior independência. É nesta fase que geralmente o jovem entra na faculdade e experimenta uma nova metodologia de 
ensino-aprendizagem, adquire mais autonomia e executa tarefas cada vez mais complexas. O universitário precisa, portanto, se adaptar a uma 
realidade distinta daquela que tinha no ensino médio. Esta adaptação se torna mais complexa no caso do estudante de Medicina, um curso que 
requer muito de seu discente devido ao seu volume excessivo de conteúdo, suas pressões acadêmicas e o contato com o sofrimento e a morte. A 
dificuldade de adaptação à faculdade de Medicina pode levar o estudante a sentimentos de desamparo, solidão e baixa autoestima. Quando o 
aluno deixa sua cidade de origem para estudar, passando a viver sem sua família, esta tarefa se torna ainda mais árdua.  Muitos têm dificuldades 
neste processo e, em situações extremas, desenvolvem sintomas como ansiedade, depressão, obsessões e fobias. Este estudo qualitativo visou 
conhecer as experiências subjetivas de alunos que se mudaram sozinhos para o Rio de Janeiro para estudar Medicina na Universidade Estácio de 
Sá. A pesquisa foi guiada pelo Método de Explicitação do Discurso Subjacente, que visa analisar em profundidade os depoimentos dos sujeitos, 
tornando visíveis conteúdos inconscientes que estão por trás do discurso racional. Os dados foram obtidos através de 14 entrevistas com alunos 
desta universidade, sendo 11 do sexo feminino e três do masculino, com idades entre 21 e 25 anos. Para a coleta de dados foi utilizado um roteiro 
que contava com itens que geravam perguntas no momento da entrevista, para que esta se assemelhasse a uma conversa informal. A análise das 
entrevistas revelou que, quase sempre, a mudança não tinha se dado por livre escolha, mas em decorrência da aprovação em Medicina somente 
na UNESA, ou da obtenção do FIES apenas nesta universidade. Os participantes afirmaram que iriam para qualquer cidade para realizar o sonho 
de estudar Medicina. Assim que chegaram, as características do Rio de Janeiro – violência, longas distâncias, trânsito, etc. – e as diferenças 
culturais causaram estranheza em muitos dos alunos, que se sentiam angustiados por se verem “perdidos” em uma cidade desconhecida. A 
maioria deles teve receio de viver sem suas famílias e deixar de contar com seu suporte emocional, acolhimento e segurança no cotidiano, o que 
fez com que alguns chegassem a pensar em não se mudar. Conciliar as novas responsabilidades domésticas (cuidar da casa, fazer comida, etc.) e 
acadêmicas foi uma dificuldade apontada por muitos, o que se agravava em épocas de provas, quando precisavam dedicar muitas horas aos 
estudos. Outro resultado obtido concerne às transformações das relações familiares após a mudança. Muitos perceberam que distância 
geográfica acabou gerando a aproximação dos familiares, pois, quando visitavam suas cidades, passaram a fazer questão de conviver o máximo 
possível com eles, o que não ocorria quando viviam com os pais. Para outros, por sua vez, viver longe da família gerou um enfraquecimento de 
vínculos, fazendo com que passassem a se sentir como visitas na casa dos pais.  Alguns chegaram a dizer que não se sentiam em casa em lugar 
nenhum. A maioria, porém, percebeu uma transformação positiva nas relações familiares. Para eles, os pais passaram a vê-los como pessoas mais 
maduras e responsáveis, o que fez surgir uma relação mais igualitária. Apesar do início complicado, das dificuldades para se adaptar à nova rotina 
e das saudades da família, a maior parcela dos estudantes mostrou enxergar mais aspectos positivos do que negativos na mudança para o Rio. 
Eles reconhecem que desenvolveram novas capacidades, adquiriram maior maturidade, autonomia e independência. Por esta razão, não 
trocariam suas vidas sozinhos nesta cidade por outra que implicasse em viver novamente com os pais.
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