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O presente relato de experiência tem o intuito de explanar a minha caminhada no VER 

SUS, que se configura em uma Vivência de Estágio na Realidade do Sistema Único de 

Saúde (SUS) realizada por acadêmicos de vários municípios do Estado do Ceará como 

Sobral, Crato, Quixadá, Juazeiro do Norte e a capital cearense. O VER SUS foi criado no 

intuito de proporcionar a jovens universitários um contato com a realidade da cidade de 

Fortaleza relacionando esta às atuais estratégias em saúde. A partir deste itinerário houve a 

intenção de ampliar criticamente minha visão para desempenhar um papel 

participativo/transformador nos vários cenários do contexto social que estou e poderei vir a 

estar. Através da aprendizagem colaborativa de acadêmicos dos cursos de pedagogia, 

psicologia, medicina, enfermagem, fisioterapia, medicina veterinária, farmácia, 

odontologia, educação física e biologia o VER SUS tem como intenção construir saberes 

que contemplam a relação Estado/Sociedade no contexto de participação, ou seja, 

referenciar as práticas pedagógicas e as lutas sociais como um instrumento de apoio à 

formação destes jovens universitários inseridos nele. O processo seletivo contemplou 30 

estudantes das áreas de saúde e afins. A partir desta troca de experiência valiosa entre nós, 

jovens universitários, fomos apreendendo a concepção de que devemos contribuir com o 

fortalecimento da participação popular no serviço público do nosso estado. O VER SUS me 

oportunizou também a compreender como a minha/nossa participação pode ser 

fundamental para transformar a realidade de uma comunidade que busca vivenciar uma 

sociedade verdadeiramente democrática. Por fim acredito que essa ciranda formada pelas 



mãos e vozes de vários atores inseridos no VER SUS me ajudou a perceber que a 

coletividade nos possibilita tentar mudar uma realidade que se atualmente se instala na área 

da saúde, da educação, do lazer, do saneamento, da água potável, da alimentação de 

qualidade, através da nossa formação acadêmica, bem como uma consciência política, 

participação crítica sobre o meio social que estas pessoas estão inseridas, uma vez que 

somos constituídos nele e é nele que seremos um só.  
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