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Resumo: O trabalho objetiva refletir e (res)significar o itinerário formativo em medicina a
partir da construção de uma narrativa por um graduando vinculado à uma instituição federal
de ensino, contemplada com vagas de graduação pelo Programa Mais Médicos. Trata-se de
um relato de experiência sobre a trajetória do estudante registrado em narrativa reflexiva
acerca da sua formação em que aponta desafios e conquistas no seu percurso acadêmico. O
exercício narrativo representou um momento de reflexão sobre o vivido que permitiu, ao
estudante, maior clareza dos passos já trilhados e a projeção deles para o caminhar futuro em
direção ao “ser médico”. Tal prática, como método de reviver e registrar vivências passadas,
configura-se como um elemento mediador da experiência, podendo proporcionar a
(re)construção e a (res)significação delas. Dentre os principais aspectos positivos apontados
estão o desenvolvimento de postura crítica, os componentes curriculares que facilitam a
integração de conteúdos e conhecimentos e a presença do componente de Saúde Coletiva
desde o início do curso, viabilizando a inserção no Sistema Único de Saúde (SUS) e
incentivando o desenvolvimento de projetos de pesquisa, além de discutir e estimular
reflexões sobre as políticas públicas de saúde e os desafios enfrentados pelo SUS no Brasil.
Outra questão emergente na narrativa foi o uso de metodologias ativas de ensino que, na visão
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do estudante, instigam e despertam para a construção de conhecimentos dotados de maior
sentido. Já em meio às questões negativas, foram frisadas a extensa carga-horária do curso, o
que dificulta a dedicação para estudo e leituras fora do horário das aulas, a tendência para
fragmentação do conhecimento em detrimento da integração de componentes curriculares e o
desenvolvimento de avaliações tradicionais, de caráter somativo e punitivo, incompatíveis
com a proposta do curso. Ainda, foi apontado o fato de alguns docentes serem resistentes às
propostas de ensino ativo e preservarem o uso de metodologias de ensino tradicionais, com
pouco espaço para debates e reflexões. A partir da reflexão narrada pelo acadêmico sobre seu
percurso formativo, foi possível concluir que existem pontos positivos e negativos
representados por tensões, crises, desafios e conquistas que colaboram na compreensão da
formação médica e contribuem para aperfeiçoá-la.

Palavras-chave: Educação Médica; Narração; Educação de Graduação em Medicina;
Medicina.

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

