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A realidade é sempre reconstruída pelo sujeito, integrando-se ao nosso sistema de valores 
dentro da história e do nosso contexto social. Essas representações sociais, socialmente elaboradas 
e partilhadas, têm um núcleo central que as gera e organiza, dando-lhe significado. Em torno do 
núcleo central, há elementos periféricos que dão estabilidade à representação. Para identificar 
um determinado núcleo central, 80 calouros da FOA/UNESP 2012, quando confrontados com a 
expressão “MEDICINA vs. ODONTOLOGIA” indicaram cinco palavras relacionadas ao tema e 
apontaram, dentre as cinco, duas palavras que julgaram de maior importância (denominadas núcleo 
central). Foram evocadas 56 categorias pelos alunos, sendo as principais: Frustração (21 vezes), 
“2ª opção” (10), Desistência (9), Concorrência (8), Salário/remuneração (8). Cabe ressaltar que 
alguns alunos evocaram os termos “Compra de vaga” e “Incapacidade”. Esses dados permitem 
demonstrar que a maioria dos alunos possuía, como primeira opção, o Curso de Medicina. 
Entretanto, a concorrência, a frustração, o estresse devido ao curso pré-vestibular, a suspeita de 
que existe compra de vagas nas Universidades de Medicina e a imaturidade, fizeram com que 
desistissem. Ressalta-se que, ainda que a maioria dos alunos considerasse o Curso de Odontologia 
como segunda opção, ao ingressar na FOA/UNESP, muitos superaram suas expectativas em relação 
ao Curso. Logo, a maioria dos calouros não se arrepende e não considera a desistência como opção. 
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