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Resumo: O presente artigo relata, de maneira geral, a experiência de criação, 

desenvolvimento e evolução de uma nova gestão do Centro Acadêmico de medicina de 

uma universidade privada (CAMU), na cidade do Rio de Janeiro, iniciada em 2016, como 

representação estudantil, organização de militância acadêmica na área da saúde, além de 

apoio e coordenação de projetos estudantis sociais e de pesquisa, de uma forma interativa, 

crítica e integrada, envolvendo diversos cursos, ideias e formas distintas de mobilizar 

acadêmicos da área de saúde em iniciativas relevantes para o benefício da comunidade. 

O Centro Acadêmico também focou sua atuação na promoção de saúde e prevenção de 

doenças, educando e enfatizando a importância da manutenção da qualidade de vida de 

pacientes, profissionais de saúde, estudantes e professores. O trabalho expõe a 

experiência de acadêmicos, membros da gestão Epifania e de outras gestões de transição, 

que presenciaram e participaram da mudança de perfil de representação estudantil de um 

antigo caráter voltado ao assistencialismo e resolução de problemas individuais e 

materiais dos alunos de medicina para a criação e estabelecimento de um centro 

acadêmico voltado ao debate, ao incentivo da participação coletiva e de ações políticas 

do estudante de medicina, visando o papel do acadêmico como peça essencial dentro do 

Cely Carolyne Pontes Morcerf 
Presidente do Centro Acadêmico 

de Medicina da Unigranrio (Gestão 
Epifania).  Estudante do curso de 

medicina da Unigranrio 
 

Brenda Maria L. de Mello 
Diretora Social do Centro 

Acadêmico de Medicina da 
Unigranrio. Estudante do curso de 

medicina da Unigranrio 
 

Thaíza Malheiros  
Presidente do Centro Local de 

Estágios e Vivências (CLEV) da 
Unigranrio. Estudante do curso de 

Medicina da Unigranrio 
 

Andrea Regina S. M. da Rocha 
Coordenadora do Curso de 

Medicina da Unigranrio, Unidade 
Barra da Tijuca. Professora da 

Unigranrio e Pneumologista 

 

Epifania no movimento estudantil: 
desafios de reestruturação do Centro 
Acadêmico de Medicina de uma 
universidade privada do Rio de Janeiro 

 



Acesso Livre n. 8   jul.-dez. 2017 
 

42 
 

movimento estudantil e dentro da mobilização de comunidades. Assim, a Epifania busca 

uma medicina mais humanizada e voltada para os principais problemas de saúde da 

população, com uma visão holística e de valorização das minorias. 

Palavras-chave: Movimento Estudantil; Militância; Educação Médica 

 

Epiphany in the student movement: challenges in the re-structuration of the 

academic center of medicine in a private university in Rio de Janeiro 

 

Abstract: This article reports the experience of creation, development and evolution of 

a new way of management of the academic center of medicine in a private university 

(called CAMU), in Rio de Janeiro city. It was started in 2016 as a student representation, 

militancy organization support and coordination of social and research projects in an 

interactive, critical and integrated way, involving different courses, ideas and different 

ways of attracting health field academics to relevant initiatives for the benefit of 

communities. The academic center works with a focus on health promotion and diseases 

prevention, educating and emphasizing the importance of maintaining the quality of life 

of the patients, health professionals, students and teachers. The work exposes the 

experience of academics, members of the Epifania [Epiphany] and other transitional 

managements, who participated in the change of student representation of an old 

character, focused on assistencialism and solving medical students’ material and 

individual problems, for the creation and establishment of an academic center focused on 

the debate, the encouragement of collective participation and political actions of the 

medical student, aiming at the role of the academic as an essential part within the student 

movement and within the mobilization of communities. The academic group focused on 

the main health problems of the population with a holistic view and appreciation of 

minorities and a humanized medicine. 

Keywords: Student Movement; Militancy; Medical Education. 
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Introdução 

 

pifania, na obra de Clarice Lispector, simboliza um evento do personagem que, 

em sua desestabilização emocional, reformula e revê sua maneira de ação e 

reflexão sobre o mundo e a vida, recomeçando a partir da desconstrução oriunda 

de uma alteração de sentimentos individuais. O equilíbrio retorna com um novo foco e 

visão através de uma revelação com fatos inusitados. O desequilíbrio interior promove 

uma mudança de vida. A epifania surge como manifestação súbita da existência do 

personagem, causada por um acontecimento rotineiro que mostra o poder de uma 

revelação.  

 A consciência do personagem, representado na gestão do Centro Acadêmico pelo 

estudante de medicina, é influenciada por situações comuns e simples da rotina, 

apontando para uma possível metamorfose do projeto inicial de educação médica, sendo 

a mudança o maior objetivo da militância, do debate e da luta estudantil (AGUIAR, 2007). 

Assim, a chapa que se transformou em gestão, eleita democraticamente por todos os 

estudantes da universidade, teria em sua essência o intuito de revelar e apontar os 

problemas da educação médica, da organização e da assistência em saúde, motivando 

acadêmicos e desencadeando reflexões e conflitos interiores sobre o impacto de se ter 

atitude e vontade de mudar.  

 A partir do desequilíbrio e de conflitos se formou um novo perfil de mudança, 

baseado em pilares de construção, a saber: Social, Acadêmico, Pesquisa, Atlético e 

Jurídico. Cada pilar, em sua estrutura, seria responsável por erguer uma nova ideia de 

gestão, procurando evoluir, aprender com erros e reconstruir a representação estudantil e 

o perfil da militância e da luta dos estudantes de medicina, a partir de temas e pontos 

relevantes da saúde e da educação do futuro médico. Nesse contexto, surgiu uma chapa 

de esquerda, que teve como ponto de partida os problemas internos e a quebra da 

continuidade de gestões de direita, que pouco valorizavam o debate e a mobilização 

estudantil como essenciais para mudanças dentro da educação médica e da ampliação do 

espaço dos direitos de estudantes de medicina.  

 Foi a Gestão que buscou mostrar que as potencialidades estão dentro de cada 

acadêmico, assim como as confusões e as angústias, que devem ser expostas e trabalhadas 

individualmente e em grupo, tornando-se ao mesmo tempo independente, com força 

própria, cooperativa – para somar visões e pontos positivos – e questionadora – para 

cobrar os direitos dos estudantes de medicina –, tendo como inspiração para estruturar a 
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filosofia da nova gestão a figura de grandes mulheres da história, que foram alvos de 

projetos sociais iniciados pelo novo Centro Acadêmico e uma em especial, Clarice 

Lispector, que se tornou a base da idealização e concretização das ideias e projetos da 

gestão. Procura-se uma formação humanística, reflexiva, ativa, ética, participativa e, 

principalmente, questionadora, de luta, com a inserção do acadêmico nos mais diversos 

cenários que possibilite o aprendizado e o amadurecimento do futuro profissional de 

saúde, engajado e socialmente competente, em contato direto e comprometido com o 

bem-estar da comunidade.  

 Para garantir essa formação holística, ativa, questionadora e humanizada, a gestão 

Epifania reúne um grupo de metas e estratégias, englobando projetos de caráter de 

extensão e rodas de conversas, que acrescentam aspectos positivos às mudanças já 

conquistadas em gestões anteriores e consolidam as melhorias estabelecidas para a 

faculdade de medicina da Unigranrio, uma universidade privada na cidade do Rio de 

Janeiro, contribuindo para mudanças na formação médica. 

 

Metodologia 

 

 O presente artigo foi construído como relato de experiência da criação e 

desenvolvimento da gestão Epifania do Centro Acadêmico de medicina da Universidade 

do Grande Rio (CAMU), com foco na sua organização baseada em pilares que realizam 

projetos e apoiam o surgimento e a consolidação de ações de ensino, pesquisa e extensão, 

tendo como pontos principais o debate e a luta por mudanças estruturais e metodológicas 

dentro da formação médica, com foco em vivências, projetos e espaços de debate que 

permitam ao estudante de medicina exercer sua função de militante e responsável por 

lutar por seus direitos e pela construção de um ensino médico voltado para a essência do 

cuidar, englobando a extensão e o trabalho social com minorias dentro das propostas de 

promoção de saúde.  

 O Centro Acadêmico atua, dentro do Pilar Social, com os projetos MedEduca, 

Ilumine, Comitê da Alegria, CineLoucura e com Campanhas, realizadas em dias mundiais 

e nacionais da área de saúde, auxiliando na fundação e cadastro de novos projetos de 

extensão como o MeDiCine, FotoEstima e Flores no Jardim. Também estimula, com o 

Pilar Pesquisa, a realização de pesquisas científicas com oficinas de capacitação, palestras 

de como realizar projetos de pesquisa, trabalhos científicos, abertura de linhas de 

pesquisa, palestras e debates sobre Bioética e Ética Médica.  
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 No Pilar Acadêmico, coordena a atuação de monitores e estimula a abertura de 

editais e vagas de monitorias, inserindo os acadêmicos e seus professores orientadores no 

planejamento de projetos e oficinas em conjunto com áreas diversas da medicina e 

campanhas de saúde. Há a organização semestral de uma semana de palestras, a Semana 

Acadêmica, contemplando diferentes especialidades, onde participam professores de 

outras instituições de ensino, médicos e outros profissionais de saúde. O Pilar Acadêmico 

é responsável também pelo cadastro, fundação e coordenação das ligas acadêmicas da 

universidade, auxiliando e promovendo parcerias e integrações, assim como cobrando 

relatórios e o desenvolvimento de atividades das ligas.  

 O Pilar Atlético, existente no Centro Acadêmico desde sua fundação, cresceu e 

ganhou independência, focando em aspectos da área do esporte voltados para a qualidade 

de vida do estudante de medicina na participação de eventos e campeonatos esportivos e 

treinamentos. Porém, seus organizadores possuem representação dentro do Centro 

Acadêmico de Medicina da Unigranrio (CAMU).  

 O Pilar Social, porém, foi o que se destacou pela maior força na gestão, com a 

entrada nas rodas de conversas do movimento estudantil, em espaços de reflexão e a 

criação de vivências em comunidades de minorias. Destaca-se a atuação na luta contra a 

mercantilização da educação médica, racismo, opressões, trote e violência, o 

sucateamento de cenários práticos de saúde e contra a desvalorização de disciplinas 

básicas que levam à reflexão e ao debate – como ética médica, bioética, saúde e sociedade 

e saúde coletiva. Deve ser mencionada também a atuação para o fortalecimento da luta 

das mulheres dentro da área de saúde e o combate ao machismo dentro da medicina. 

 

Repensando a função de um Centro Acadêmico: novos olhares, novas 

propostas 

  

Na primeira reunião para a estruturação da nova gestão, foi feito um resgate 

histórico da criação do primeiro Centro Acadêmico da universidade em redes sociais e 

registros internos da biblioteca. O Centro Acadêmico de medicina foi o primeiro dentre 

os cursos da área de saúde a ser fundado na universidade e sua criação ocorreu na primeira 

turma de medicina que entrou na faculdade, por motivos da necessidade de um grupo de 

representação de voz, vontade e organização de demandas dos estudantes de medicina da 

unidade construída na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. 
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 As primeiras gestões possuíam força na representação para aquisição de 

benefícios voltados ao entretenimento, por meio de competições esportivas e realização 

de festas com os estudantes da universidade. Com o desenvolvimento do novo Campus, 

foi identificada a importância de uma gestão que se preocupasse mais com aspectos 

importantes sobre formação médica e militância, em que o estudante de medicina 

participasse ativamente de lutas de minorias e pressionasse órgãos da faculdade de acordo 

com as demandas e melhorias necessárias relacionadas à segurança, cenários de 

atendimento, assistência, exclusão de grupos, aumento abusivo de mensalidades, projetos 

acadêmicos, monitorias, pesquisa, vivências, projetos sociais e maior participação do 

centro acadêmico em decisões sobre estrutura da organização do curso médico na 

faculdade.  

 A organização representativa dos estudantes de medicina no Brasil, DENEM – 

Direção Executiva Nacional dos Estudantes de Medicina, inicialmente afastada do Centro 

Acadêmico de medicina do campus da universidade, começou a ganhar espaço em relação 

a auxílios quanto à mobilização estudantil e realização de movimentos de resistência 

contra decisões da reitoria e de superiores da universidade que afetavam diretamente a 

educação e a forma de organização do curso médico, com participação de mais da metade 

dos estudantes do Campus em mobilizações presenciais e virtuais na luta por direitos 

estudantis e na composição de fóruns acadêmicos e assembleias organizadas para colher 

demandas e debater sobre problemas internos e o impacto na vida do estudante de 

medicina, em seu processo de formação.  

 

Trote Solidário: uma abordagem dinâmica, lúdica e contrária a trotes 

violentos tradicionais 

    

 Quando um aluno passa para uma faculdade de medicina, ele se prepara para um 

ritual de passagem que proporciona angústias e ansiedades, principalmente relacionadas 

ao tão temido trote do curso. O imaginário estudantil inicial de que o trote é um antro de 

crueldades e que é um espaço para agressões físicas, verbais e humilhações é um dos 

pontos que gera grande desconfiança e temor no ingresso à universidade. A prática de 

esforços e luta por uma realidade distinta desse imaginário é um trabalho fortalecido pelo 

Centro Acadêmico da instituição, que realiza uma série de reuniões para traçar as 

melhores formas de fazer do trote um espaço de união, integração, diversão saudável e 
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acolhimento do estudante, iniciando-o na vida acadêmica de forma responsável e 

organizada (WARTH & LISBOA, 1999). 

 O primeiro projeto criado dentro do departamento social do Centro Acadêmico foi 

o da semana de Trote Solidário. Com o objetivo de quebrar espaços e conceitos de trotes 

vexatórios e violentos, a introdução e nova abordagem de acolhimento dos novos alunos 

do curso de medicina é uma forma de estreitar vínculos entre calouros e veteranos e, 

simultaneamente, trabalhar a consciência coletiva e de responsabilidade social do 

acadêmico. O recém-chegado estudante de medicina se encontra em um período de 

transição do ambiente de escola e cursinho pré-vestibular para a realidade da faculdade 

de medicina, tendo seu primeiro contato no ano inicial com matérias como bioquímica, 

morfofisiologia médica, biofísica, biologia celular e molecular e saúde e sociedade. 

Assim, o contato com o paciente e a noção de trabalho comunitário na área de saúde são 

limitados para esse novo acadêmico.  

 Assim, a semana do Trote Solidário é planejada como uma oportunidade de 

humanização e ampliação desse contato do novo aluno com a comunidade, com a essência 

do ser médico, com a ideia de humanização em saúde, consciência coletiva e 

responsabilidade de moldar um futuro profissional de saúde. O primeiro dia da semana é 

reservado a uma apresentação dos calouros aos veteranos que aceitem participar do 

acolhimento e à equipe do Centro Acadêmico e do projeto social FotoEstima. É criado, 

então, o primeiro vínculo de amizade, em que os alunos se dividem em grupos e tiram 

fotos com placas coloridas de boas-vindas à faculdade de medicina. Também é realizado 

o apadrinhamento, em que alunos veteranos escolhem calouros para a criação de laços 

durante a dinâmica com repasse de materiais como livros, cadernos, resumos e dicas sobre 

os períodos do curso que já passaram. Tal momento do trote é chamado de “Prazer, 

Amigo”.  

 O segundo dia do trote solidário é chamado de “Fábrica de Montar Palhaços”, 

inicialmente criado pelo Projeto Ilumine e depois expandido para todo o Centro 

Acadêmico, em que acadêmicos do projeto de palhaçoterapia realizam uma oficina, com 

todos os novos alunos, de pintura facial, expressão corporal, dança, música e teatralidade, 

tendo como maior objetivo quebrar a ideia de que a pintura seria utilizada apenas em trote 

tradicional no qual os calouros são obrigados a sair pintados nas ruas para arrecadar 

dinheiro para a festa do período, dando um novo significado à pintura como forma de arte 

e humanização, contra trotes violentos e que envergonham os novos alunos (MORCERF, 

2015).  
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 Os calouros recebem adereços coloridos, chapéu, pinturas no rosto, nariz 

vermelho de palhaço e vestem pela primeira vez o jaleco branco. Depois, recebem placas 

com frases sobre a importância do sorriso, da alegria e do bom-humor para a saúde, tendo 

a missão de distribuir as mensagens por toda a faculdade. Após a primeira meta, eles 

recebem corações de borracha, uma nova missão de criar vínculos com os pacientes do 

ambulatório da universidade e depois dar o coração recebido para cada paciente. Junto à 

equipe do Projeto Ilumine, também são feitos números teatrais e coral na sala de espera 

do ambulatório, com participação de veteranos, calouros e membros do centro acadêmico. 

Após a vivência, os estudantes formam uma grande roda e debatem todos os momentos 

vivenciados durante a experiência e sobre o significado da entrada da figura do palhaço 

no ambiente da saúde. São introduzidos aos calouros os conceitos de Saúde, Promoção 

de Saúde e Prevenção de Doenças.  

 No terceiro dia, é realizada uma oficina do projeto MeDiCine, quando os calouros 

assistem ao filme “Patch Adams – O Amor é Contagioso”. Ao final da exibição do filme, 

os alunos assistem a uma palestra sobre a vida do médico Hunter Patch Adams, suas 

contribuições para o início da entrada de palhaços-doutores em hospitais e sobre 

humanização da medicina. São realizadas leituras de passagens do livro “A Terapia do 

Amor”, escrito por Patch Adams, e realizado um pequeno comparativo do sistema de 

saúde dos Estados Unidos com a estrutura do Sistema Único de Saúde do Brasil. 

 O quarto dia do projeto é reservado para a dinâmica da Caça ao Tesouro. Os 

membros do Centro Acadêmico de medicina constroem um baú do tesouro contendo 

livros da área de saúde, chaveiros, estojo, cadernos com símbolo da medicina e o 

escondem em um local estratégico dentro da universidade. É apresentado no quadro da 

sala dos calouros um mapa para encontrar a primeira pista que levará ao baú. Ao todo são 

feitas nove pistas que levariam ao baú. As pistas são posicionadas em lugares estratégicos 

da universidade que permitiriam ao calouro conhecer o Campus e funcionários que ali 

trabalhavam como: cantina, sala de informática, xerox, biblioteca e sala de estudos. O baú 

foi escondido dentro da sala do Centro Acadêmico, que, ao final da dinâmica, foi 

apresentado aos alunos como lugar onde todos poderiam frequentar para almoço, lazer, 

descanso e reuniões. 

Foi apresentado um pouco do histórico de fundação da primeira gestão do Centro 

Acadêmico da universidade, tal como o objetivo de existir uma representação estudantil 

e a importância da participação dos alunos como militantes na luta por direitos do 

estudante de medicina dentro da escola médica. Também foi exposto um pouco sobre as 
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principais conquistas de mobilização do Centro Acadêmico dentro da universidade, como 

ampliação de coletivos e do papel da mulher dentro de áreas da medicina, abertura e 

crescimento de coletivos LGBT dentro da área de saúde, luta anti-manicomial e 

integração com outros cursos da área de saúde; e sobre os problemas existentes na 

realidade da faculdade, como o sucateamento de hospitais públicos, mercantilização da 

educação com foco no aumento abusivo de mensalidades do curso de medicina e racismo. 

 O quinto dia é destinado a uma vivência sobre Bioética e Ética Médica. Os 

calouros inicialmente assistem a uma palestra realizada por membros do Centro 

Acadêmico sobre morte dentro da área de saúde, angústias e dilemas éticos que permeiam 

os primeiros anos do curso de medicina, desafios de trabalhar com pacientes terminais e 

sentimento de impotência frente a grandes perdas de pacientes e morte em hospitais. São 

apresentados artigos científicos e trechos de livros que problematizam os temas da morte 

e que englobam a tanatologia. Posteriormente, são colhidos depoimentos sobre o motivo 

de os alunos terem escolhido a medicina como futura profissão e de medos que 

envolveriam aquela primeira semana de aula. Os calouros também respondem a um 

questionário autoaplicável contendo perguntas sobre o contato com a morte e com 

cadáveres. O questionário aborda questões sobre ansiedade frente ao primeiro contato 

com a morte, despreparo em entrar em contato com a morte ou paciente terminal, 

sentimento de ansiedade frente ao primeiro dia de aula prática de anatomia com 

manipulação de cadáveres e noções de bioética.  

 Os alunos são convidados a descer ao anatômico e é comunicado que o primeiro 

encontro com cadáveres humanos dentro do curso não será na aula de anatomia, dentro 

da morfofisiologia, como tradicionalmente era feito para estudo, e sim com uma 

abordagem e debate sobre morte, fim da vida e ética. É reproduzido um trecho do filme 

“O Físico”, acompanhado da fala de uma professora da faculdade com especialidade em 

ética médica, sendo expostas a importância e a beleza enriquecedora de conhecimento e 

experiências de entrar em contato e estudar o corpo humano, associando seus órgãos e 

estruturas ao funcionamento de sistemas e acometimento de patologias. Depois, os alunos 

entram em uma grande sala do anatômico com a presença de 10 cadáveres cobertos por 

uma manta, impossibilitando uma visão inicial dos corpos. Um membro do centro 

acadêmico realiza a leitura da Oração ao Cadáver Desconhecido e do Poema ao Cadáver. 

Depois, outro estudante declama uma poesia de sua autoria sobre reflexões do estudo de 

corpos que um dia viveram e da efemeridade da vida. Assim, são retiradas as mantas e os 

cadáveres ficam expostos aos alunos. É aberto um debate sobre os sentimentos 
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transmitidos, ansiedades, medos, angústias e outros questionamentos após aquele 

primeiro contato com um corpo sem vida. É explicado também como os corpos chegavam 

até as faculdades de medicina. Também é feita uma análise da obra “O Futuro da 

Humanidade”. Ao final, os alunos se dividem em grupos e escrevem frases em cartazes 

sobre o impacto da atividade. É construída uma mensagem, com a contribuição dos 

estudantes de medicina, de agradecimento ao cadáver desconhecido por ser um objeto de 

estudo e ajudar a formação de futuros médicos capacitados e com conhecimento para 

salvar vidas. O encerramento da oficina é realizado por um membro do Pilar Social do 

Centro Acadêmico, que fala sobre respeito e ética.  

 O último dia do Trote Solidário consiste em uma atividade social em um abrigo 

de crianças especiais, com a participação de calouros e de membros dos projetos de 

responsabilidade social e extensão da faculdade. O Projeto Ilumine e o Projeto MedEduca 

levam peças teatrais, dança e música e transformam os calouros em palhaços-doutores 

para uma interação e realização de dinâmicas com crianças e cuidadores do abrigo. São 

arrecadados brinquedos e doados ao local de atuação dos projetos. Ao final da vivência, 

foi realizado um debate sobre promoção de saúde infantil, assistência e cuidado de 

minorias, musicoterapia, além da importância do brincar para a criança especial. 

 

Movimento Estudantil: o início da militância em uma faculdade privada do Rio 

de Janeiro 

 

 Tradicionalmente comandado por gestões de direita, o foco de debates e luta em 

prol da saúde e da qualidade de vida das minorias dentro e fora da medicina é um 

fenômeno recente dentro do Campus, introduzido pela gestão Epifania. O Centro 

Acadêmico de medicina foi fundado em 2008, porém com finalidade apenas 

representativa frente aos problemas internos de estrutura da faculdade, tendo um foco de 

reuniões e discussões direcionadas à criação de eventos de entretenimento, festas, 

melhorias de comodidade das salas de aula, organização de horários e disciplinas na grade 

dos alunos em relação aos dias da semana, além de não possuir regulamentação interna. 

Também não possuía vínculo e troca de experiências com outros centros e diretórios 

acadêmicos do Rio de Janeiro e do Brasil, restringindo seu espaço de atuação ao campus 

da Barra da Tijuca. Assim, o debate das minorias e de problemas de opressões, ocultos e 

nunca expostos, contribui para a manutenção de um ambiente técnico voltado apenas para 

a formação de médicos, funcionando como uma prestação de serviços, ausente de 
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problemáticas relevantes ao cenário da medicina e da saúde em contexto nacional 

(KLAFKE, 2013).  

 Entretanto, o ensino elitista que permeia o universo de faculdades particulares de 

medicina, com elevados valores de mensalidade – que muitas vezes exclui alunos que, 

apesar de aprovados, não conseguem bolsas de estudos ou financiamento –, ainda é uma 

barreira que muitas vezes impossibilita a ampliação e adesão a campanhas e atos 

organizados pelos militantes do Centro Acadêmico e da organização nacional dos 

estudantes. Porém, com a entrada de membros do novo Centro Acadêmico em 

organizações nacionais e a ampliação de espaços e do debate sobre saúde, minorias, lutas 

e consciência social, as mobilizações estão aumentando com um crescimento da adesão 

dos estudantes de medicina, principalmente aos espaços de reflexão sobre o papel do 

estudante de medicina dentro da faculdade, da função de ligas acadêmicas, projetos de 

extensão, da importância da resistência e de movimentos sociais estudantis presenciais e 

virtuais que demonstrem força e união na luta por direitos dos estudantes dentro do campo 

da educação médica (HAMAMOTO FILHO, 2009).  

 Assim, em 2016, os membros da gestão Epifania iniciam uma ocupação dos 

espaços de debate e eventos nacionais da Direção Executiva Nacional dos Estudantes de 

Medicina (DENEM) em uma tentativa de aproximação, troca de experiências e parcerias 

com outras lideranças estudantis de todas as faculdades de medicina do Brasil. A 

aproximação foi mais forte dentro da composição e representação da gestão nas Reuniões 

de Regional, que ocorrem mensalmente em um centro ou diretório acadêmico do Rio de 

Janeiro, constituindo a Regional Sudeste 1 da DENEM, que consiste na união da base 

militante, composta por centros e diretórios acadêmicos de medicina do RJ e ES (PINTO, 

2000; OLIVEIRA, 2009). 

 O posicionamento ético e político do estudante da área de saúde é essencial para 

a existência de um impacto direto de seu trabalho e seu papel dentro da faculdade, estando 

a falta de direcionamento político, pensamento crítico e interesse sobre problemas que 

permeiam a saúde e a educação médica relacionada à passividade e a uma formação 

academia alheia ao contexto social e político vigente. As lideranças estudantis que 

representam localmente as faculdades de medicina como diretórios e centros acadêmicos 

formam a base que sustenta uma mobilização muito maior dos estudantes de medicina e 

que, em conjunto, é essencial para processos decisórios de interesse local, de acordo com 

a realidade de cada faculdade, geralmente envolvendo as faculdades de medicina de todo 
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o país e o impacto de medidas políticas e econômicas para a formação médica e a vida do 

estudante.  

 A importância da existência de um movimento estudantil forte está na força, 

resistência e luta que esse movimento representa dentro de uma educação médica, que 

não inclui o debate social e a política como pontos essenciais para um meio acadêmico e 

que leva muitos estudantes ao caminho da alienação e falta de interesse frente à 

conjuntura em que o Brasil se encontra e à Saúde Pública com um todo. A organização 

de estudantes de medicina historicamente vem se desenvolvendo, crescendo e ganhando 

um espaço mais amplo com expressão política e poder de mudança, apesar da existência 

de grandes desafios enfrentados dentro da escola médica, principalmente as particulares, 

com a falta de estímulo para construção de sujeitos sociais e estudantes engajados com 

política e interessados no campo da Saúde Coletiva (REIS et al, 2010). 

 O movimento estudantil ganha força durante o período da Ditadura Militar e uma 

breve época que o antecede. A expansão da industrialização no Brasil e o crescimento das 

grandes cidades, levando à saída do país de uma estrutura rural em 1930, somam-se ao 

crescimento de movimentos revolucionários, resultando em mudanças radicais e 

mobilização de trabalhadores, visando uma redução da exploração da força de trabalho. 

Foi um momento que influenciou o engajamento da juventude frente a seu trabalho de 

militância, principalmente pelo clima de incertezas nacionais de um país dependente do 

capitalismo tardio e em posição mundial como país de periferia. A juventude vai se 

transformando em ponte de inflexão da sua sociedade e de seu grupo de origem, estando 

a família diretamente relacionada a transmissões de pressões gerais quanto ao papel do 

filho na universidade e na sociedade, influenciando muitas vezes a escolha da profissão.  

 Ao entrar na faculdade de medicina, o estudante transporta pressões e valores 

socialmente impostos por membros da família e ocorre uma transição de estilo de vida 

com vários tipos de autonomia e, simultaneamente, dependência do jovem frente à 

instituição familiar. Ansiedade e expectativa em relação aos investimentos da família, 

bem como o medo do desconhecido mundo universitário, associados à idealização do 

ambiente universitário e do futuro reconhecimento como profissional, influem na 

moldagem do perfil de estudante durante a graduação. Nesse momento, existe a 

possibilidade de autonomia política e pessoal do estudante. A experiência de entrar em 

uma faculdade pode mudar sua participação social e ressignificar seu papel e atuação 

como acadêmico engajado em atividades de luta, contestação e de comprometimento com 

questões sociais e políticas da conjuntura atual. Junto a outros estudantes de seu meio 
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social é desenvolvida a consciência de coletividade e movimento estudantil, em que os 

debates começam a ganhar importância e centro de atenções. Tal experiência pode levar 

a atitudes inovadoras, críticas e a formação de organizações, desde coletivos até a 

fundação de chapas para representação estudantil em diretórios e centros acadêmicos 

(MORTADA, 2009). 

 Em 2015, foi iniciada, pelo Centro Acadêmico, a primeira roda de conversas sobre 

feminismo, direitos e saúde da mulher, com o título de “Eles passarão, elas passarinhos”, 

na qual foi realizado um debate com a presença de homens e mulheres, estudantes de 

medicina, com a utilização de trechos de filmes como “O Sorriso de Monalisa” e o vídeo 

“Não tira o batom vermelho”, além de análises sobre a campanha da ONU Mulheres “Eles 

por Elas – Se não Agora, Quando?” e seu impacto sobre mobilizações relacionadas à luta 

pela igualdade de gêneros. Realizou-se também um momento de exposição e reflexão de 

atitudes de desrespeito à figura da mulher dentro do ambiente das faculdades de medicina, 

assim como traçadas metas para a superação e divulgação dos acontecimentos. Ao final 

da roda de conversas, foi confeccionado um mural com a presença de frases de impacto 

construídas durante a roda pelos participantes e depoimentos anônimos de mulheres que, 

alguma vez, sentiram-se vítimas de atos machistas e passaram por situações geradoras de 

angústia por serem mulheres dentro de uma faculdade de medicina ou aspirantes a uma 

determinada área de especialização. Tal pioneirismo iniciou uma série de rodas de 

conversas em 2016 sobre temas envolvendo saúde mental, feminismo, ética médica e 

educação médica. Porém, muitos dos cartazes confeccionados nas mobilizações, 

incluindo o quadro com desabafos anônimos, frases expondo manifestações de opressões 

e formas de machismo oculto e violência contra a mulher dentro das faculdades de 

medicina foram depredados ao serem afixados na sala do Centro Acadêmico da 

universidade, mostrando na prática algo já presente na literatura sobre a imaturidade e a 

necessidade de espaços ampliados, com um fortalecimento do debate e da militância em 

relação ao cenário e as situações de vulnerabilidade em que a mulher estudante de 

medicina está inserida (ÁVILA, 2014; BENATTE, 2009; REZENDE, 2009). 

 

Projetos do Pilar Acadêmico 

 

 O Pilar Acadêmico existiu por tradição desde a primeira gestão, com a fundação 

do primeiro Centro Acadêmico de medicina da universidade. Inicialmente, concentrava 

esforços apenas em palestras expositivas, tendo cada uma um tema focado em 



Acesso Livre n. 8   jul.-dez. 2017 
 

54 
 

diagnóstico, tratamento e novas abordagens de alguma patologia. Foi criada a Semana 

Acadêmica, uma semana voltada apenas para cursos e palestras da área médica, estando 

sempre na programação temas dentro das grandes áreas de clínica médica, cirurgia geral, 

ginecologia, obstetrícia e pediatria. Posteriormente, a saúde coletiva foi ganhando espaço 

em oficinas práticas e teóricas e debates sobre o Sistema Único de Saúde, assim como 

mesas-redondas e rodas de conversas, ampliando questionamentos e reflexões sobre a 

conjuntura da cidade do Rio de Janeiro, diversas mudanças e impactos de políticas 

públicas na área da saúde.  

 Atualmente, o centro acadêmico mantém a tradição de realização da semana 

acadêmica, porém introduzindo novos espaços de debates, que abordem angústias e 

desafios dos estudantes de medicina frente a períodos de transição dentro da formação 

médica, principalmente com a criação da roda de conversas “Eu sou você no futuro”, em 

que recém formados em medicina da universidade contam suas experiências com o 

primeiro contato com o mercado de trabalho e com a realidade do sistema de saúde como 

médicos. 

 O Pilar Acadêmico também é responsável pela regulamentação e controle da 

abertura de ligas acadêmicas na faculdade. Essa nova designação surgiu do debate e da 

necessidade de avaliar e discutir a verdadeira função das ligas acadêmicas para o 

estudante de medicina e sua importância dentro do tripé universitário de ensino, pesquisa 

e extensão. A relevância da proposta da criação das ligas acadêmicas é analisada com 

base no conhecimento de que essas atividades podem trazer benefícios, porém riscos 

maiores dentro da formação médica, quando não devidamente normatizadas, permitindo 

uma maior reflexão e inserindo os debates sobre o verdadeiro papel das ligas ativas e de 

seus projetos na formação do estudante de medicina (HAMAMOTO FILHO et al, 2010). 

 

Pilar Pesquisa: um olhar voltado para o debate científico 

  

 O Pilar Pesquisa foi aberto na gestão Epifania e teve como objetivo estimular o 

interesse de acadêmicos para leitura crítica de artigos científicos, voltando-se ao debate 

sobre metodologias e meios de como criar sua própria pesquisa de forma ética e baseada 

em um problema necessário de investigação, trazendo benefícios à comunidade médica e 

auxiliando no poder argumentativo e transformador do local em que estão inseridos.  

 O olhar crítico sobre a educação médica é habilidade necessária e alvo de 

desenvolvimento, buscando o desenvolvimento de acadêmicos questionadores, que 
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saibam diferenciar métodos e pesquisas significativas e que poderão servir de modelo 

para o desenvolvimento de projetos ou de parâmetro para mudanças de condutas dentro 

da prática clínica e da educação médica. Os projetos do pilar se iniciaram com palestras 

expositivas, que foram ampliadas a oficinas mensais. Cada oficina possui um monitor 

responsável por coordenar o processo de estudo e desenvolvimento de projetos e ensino 

sobre como ler criticamente e escrever um trabalho científico. Artigos científicos também 

seriam debatidos em rodadas e sessões clínicas.  

 Ao final, foi elaborado o Circuito de Pesquisa Louis Pasteur, uma programação 

que explicava pontos como formas de criar um currículo, o que pode ser adicionado no 

mesmo, o que é pensamento científico, tipos de estudos, como escrever um projeto de 

pesquisa, o que é uma tese de conclusão de curso, diferenças entre resumo e artigo 

científico, fechando com um debate sobre comitê de ética em pesquisa, em que foi 

exposto o histórico de criação do comitê de ética a nível mundial e sua evolução no Brasil, 

assim como realizada uma roda de conversas sobre princípios da bioética e respeito e 

ética frente a pesquisas com seres humanos. 

 

Considerações Finais 

 

 O processo de construção de uma universidade está diretamente voltado para a 

consciência do papel do estudante como peça chave para o desenvolvimento de sua 

formação. A representação estudantil dentro da educação médica como modelo de 

militância e mobilização política é a base para a integração dos estudantes com foco na 

aquisição de melhorias e de garantias dos direitos e deveres do estudante de medicina. A 

função de um Centro Acadêmico vai além da uma simples unidade de comunicação dos 

interesses dos estudantes junto a órgãos superiores de uma instituição de ensino, como 

coordenação e reitoria. Um Centro Acadêmico tem a missão de solidificar uma estrutura 

complexa o bastante para colher e buscar o atendimento das demandas estudantis, além 

do incentivo à participação ativa do aluno dentro da construção de sua formação médica, 

estimulando e criando espaços que possibilitem uma maior integração, militância, 

reflexões, além de uma maior atuação com foco na promoção de saúde da comunidade e 

do próprio estudante de medicina.  
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