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RESUMO

Atualmente observa-se, na graduação médica, uma busca por estratégias de ensino que permitam sensibilizar o estudante para os aspectos 
humanos intrínsecos à profissão médica. Nesse sentido, estudos tem demonstrado a relevância da arte, em suas diversas modalidades, como 
importante recurso de ensino. Especificamente o uso da literatura e o estímulo à produção de narrativas vem sendo difundidos, desde a década 
de setenta do século XX, através da médica americana Rita Charon que, observando a importância desta metodologia, cunhou o termo Medicina 
Narrativa ou Medicina Baseada em Narrativas. Também nos Estados Unidos, em 1982, a literatura foi introduzida em uma escola médica de San 
Diego, por Lawrence Schneiderman – professor do departamento de medicina de família e preventiva. Desde então, cursos que utilizam a 
literatura e a produção de narrativas vem sendo desenvolvidos em escolas médicas de países da Europa e da América do Norte. Buscando fazer 
uso desta metodologia e analisar seus efeitos no aprimoramento das habilidades humanísticas necessárias ao estudante de medicina, optamos 
por desenvolver um estudo junto a alunos de medicina da Universidade Estácio de Sá - Campus Lapa – utilizando a obra literária de Leon Tolstoi –
“A Morte de Ivan Illitch”. Ao longo do semestre os alunos tiveram a oportunidade de discutir temas como a relação médico-paciente e o processo 
de adoecimento e morte em sala de aula. Esse trabalho foi dividido em três momentos. O primeiro foi dedicado à escrita e os alunos foram 
estimulados a produzirem narrativas sobre suas experiências vividas com essa temática. Muitos optaram por relatar experiências de infância com 
suas próprias doenças ou, através de doenças e morte de avós e outros familiares.  O segundo momento de trabalho, fundamentou-se na 
discussão oral sobre o livro e posterior divisão da turma em grupos por temas de interesse. Os temas selecionados foram: 1- Personagens - Ivan, 
Praskovya e Gerassim. 2- Sentido da Vida e da Morte. 3- Processo de adoecimento 4- Os médicos e a relação médico-paciente. Em seminários, 
cada grupo dedicou-se a apresentar e discutir um tema da obra. Foram utilizados nas apresentações diversos recursos como, por exemplo, filmes 
e dramatizações. O terceiro momento do trabalho, ainda em andamento, refere-se à produção de narrativas, individuais, relacionadas 
diretamente ao livro em questão. Embora o trabalho ainda se encontre em andamento e, portanto, os resultados apresentados sejam 
preliminares, já é possível observar a implicação dos alunos em cada atividade proposta. Todos se interessam e demonstram empenho nas 
atividades, procurando enriquecer os trabalhos com suas próprias experiências de adoecimento, seja através de depoimentos orais ou nas 
narrativas propostas. Além disso, os alunos conseguiram identificar os aspectos psicológicos inerentes ao adoecimento, através da análise das 
falas e do perfil psicológico e de personalidade dos personagens, atendendo aos objetivos da proposta e, enriquecendo assim, os conteúdos 
trabalhados. Desta forma, nota-se que as observações relatadas pelos alunos destacam-se muito mais pelos aspectos humanos do que pelos 
aspectos técnicos do adoecimento e da relação médico-paciente. Esses dados nos impulsionam a investir em outras propostas de ensino que 
façam uso de obras literárias e confirmam os estudos que apontam a leitura e a escrita como recursos privilegiados para promover a reflexão, o 
diálogo e a sensibilização para os aspectos de vida e morte, temas tão pertinentes ao cenário médico, especialmente, quando desenvolvidas 
dentro de um cenário orientado para a aprendizagem.
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