
E-mail para contato: marianasantiagodematos@gmail.com IES: UNESA

Autor(es) Mariana Santiago de Matos; Adriana Bonneterre

Palavra(s) Chave(s): Estudante de medicina. Pesquisa. Subjetividade. Dificuldades.

Título: AS PEDRAS NOS CAMINHOS DOS FUTUROS HERÓIS: DA IDEALIZAÇÃO DO MÉDICO À REALIDADE DO PRIMEIRO 
PERÍODO DA FACULDADE DE MEDICINA

Curso: Medicina

Saúde

RESUMO

Percebido como um “super herói”, o médico é bastante idealizado pelo senso comum, por ser visto como alguém cuja missão é “salvar vidas”. 
Essa percepção faz com que o curso de Medicina também seja alvo de idealização, porém esta idealização contrasta com a realidade que o aluno 
encontra quando entra na faculdade e se depara com um grande volume de estudos, aulas teóricas desconectadas da prática, falta de tempo para 
o lazer, para estar com a família e os amigos. Tudo isso faz com que a idealização do curso dê lugar a uma realidade árdua e, por vezes, 
angustiante. Conforme avançam na universidade, os estudantes têm contato com o sofrimento, a dor e a morte. Estas experiências podem causar 
angústias que, quando não elaboradas, podem levar ao isolamento e à fragmentação, e ter como consequências o surgimento de patologias 
psíquicas. Todas estas dificuldades apontam para a necessidade de as universidades contarem com espaços que funcionem como continentes das 
experiências emocionais dos alunos. Este suporte é fundamental, já que angústias e conflitos, quando elaborados (e não negados), podem se 
transformar em oportunidades de aprendizagem e descobertas. Na UNESA, estes espaços são oferecidos em disciplinas como “Orientação 
Psicopedagógica” (OPP) e no Núcleo de Atendimento ao Estudante (NAE), que visam a acolher as frustrações e angústias dos alunos e ajudá-los a 
superar as dificuldades que eles têm durante a faculdade. Esta pesquisa, cujo objetivo é dar voz ao discente do primeiro período e conhecer suas 
expectativas, dificuldades e percepções sobre o curso, pretende fornecer subsídios à disciplina OPP e ao NAE. Seus resultados permitirão a 
melhoria do suporte oferecido aos alunos, aumentando a capacidade de ajudá-los a lidarem com questões emocionais associadas à vida 
universitária. A pesquisa, que está em fase inicial, será guiada pelo Método de Explicitação do Discurso Subjacente (MEDS), que analisa em 
profundidade os depoimentos dos participantes, tornando visíveis os conteúdos inconscientes que estão por trás de seu discurso racional. O 
estudo contará com duas etapas: a primeira, cujos dados serão coletados por meio de um questionário, representará uma aproximação inicial ao 
tema; e a segunda, que, através de entrevistas individuais, permitirá o aprofundamento de questões pertinentes. Ambos os instrumentos serão 
construídos a partir de conversas livres com estudantes que se encaixem no perfil estabelecido. Atualmente a pesquisa encontra-se na fase da 
análise das conversas preliminares à construção do questionário. Esta análise aponta que, antes de iniciarem a graduação, a expectativa dos 
discentes era a de que as angústias experimentadas durante o período pré-vestibular haviam acabado. Nas primeiras semanas de aulas, porém, 
eles se depararam com uma dura rotina de estudos e uma vida acadêmica muito diferente da que tinham no ensino médio (são mais autônomos, 
mas ainda se sentem “perdidos”). Mesmo assim, a maioria se mostra “encantada” com a faculdade, que ainda lhes parece “um sonho”. A análise 
aponta alguns temas que deverão constar no questionário: motivações para a escolha do curso; reações quando da escolha da 
profissão/aprovação no vestibular; expectativas x realidade da vida acadêmica; medos quanto ao futuro.  O MEDS preconiza que os dados devem 
ser analisados em duas etapas: a “inter-participantes”, quando as respostas dos entrevistados são comparadas em busca de elementos em 
comuns, fornecendo uma visão geral dos discursos; e a “intra-participante”, em que o discurso de cada participante é analisado individualmente, 
em busca de contradições ou inconsistências que, quando identificadas, levam de volta à análise inter-participantes, para verificar se estão 
presentes nos outros discursos.  Considerando que dados coletados em questionários não permitem maiores aprofundamentos, a análise destes 
contará apenas com a etapa “inter-participantes”, enquanto as entrevistas contarão com as duas etapas.
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