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Introdução: As artes, no contexto da educação em saúde, representam uma possibilidade 

inovadora frente aos desafios da sociedade neoliberal, em que o cuidado empático e sensível 

requer ser estimulado, desenvolvido e ensinado [1]. Enquanto recurso metodológico, 

constituem um amplo campo de conhecimento a respeito de questões intrínsecas à prática 

clínica, em que o incremento técnico, somado ao humanismo, fundamenta o cuidado integral 

destinado ao outro. Ao estimularem a sensibilização para o cuidado singularizado, colaboram 

para o exercício crítico reflexivo da prática médica, a educação emocional dos estudantes -

além dos profissionais e dos pacientes- interferindo na cultura. Nesse contexto, quando 

entrelaçamos o campo artístico ao campo médico, visando o desenvolvimento de um olhar 

ético, promotor de saúde e comprometido com o ser humano, encontramos um elo legítimo 

para o trabalho fundamentado nos Direitos Humanos, sendo que estes direitos, quando 

violados, agridem a saúde e a dimensão social em que o adoecimento surge, dessa maneira, 

quando se trata de humanização dos cuidados em saúde, é indispensável recordar dos Direitos 

Humanos, os quais constituem um tratado internacional que inclui o direito à vida, à liberdade 

de opinião e de expressão, o direito ao trabalho e à educação, entre muitos outros [2]. Dessa 

forma, todas as pessoas humanas merecem estes direitos, sem discriminação, e todas as 

profissões estão diretamente ligadas à promoção e proteção de tais direitos, sobretudo as 

ligadas à área da saúde, as quais são as primeiras e, por vezes, as únicas testemunhas do 

sofrimento advindo destas violações. Portanto, a responsabilidade das escolas de ensino em 

saúde para com a sociedade implica tal nuance. Objetivos: Este estudo, inserido no campo do 

Ensino em Saúde, possui o propósito de destacar e de sensibilizar a comunidade acadêmica 

sobre a importância das artes como ferramenta educativa transformadora, relatando a 

experiência de uma performance artística envolvendo a Leitura dramatizada da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos. Descrição da Experiência: A leitura da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos (DUDH) foi uma iniciativa do Laboratório de Artes e 

Humanidades Médicas da Universidade do Estado do Pará (UEPA), por meio da professora 

fundadora de tal projeto de extensão. Ela ocorreu no contexto da programação cultural do 57° 

Congresso Brasileiro de Educação Médica (COBEM), durante o show de rock, em Belém-PA, 

entre 30 de setembro e 02 de outubro de 2019. Foi realizada por estudantes de medicina das 

quatro escolas médicas de Belém, ligados ao Laboratório de Artes e Humanidades Médicas da 

Universidade do Estado do Pará (UEPA), bem como por alguns professores e alunos 

convidados, externos a tal Laboratório. A construção da performance envolveu a produção de 

um show, intitulado “Incompletude”, com músicos também estudantes da graduação de 

medicina da UEPA. Vários meses de trabalho antecederam tal apresentação, com inúmeros 

encontros, ensaios, reuniões entre os participantes, constituindo um cenário educativo 

diferenciado e revigorado pela espontaneidade e entusiasmo dos membros. Nessas 

oportunidades, vinculadas inicialmente às reuniões quinzenais do Laboratório de Artes e 

Humanidades Médicas da UEPA, consolidaram-se vínculos, ideias, com competências éticas 

importantes sendo trabalhadas, tais como solidariedade, responsabilidade, criatividade, além 
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da higiene mental dos alunos. Tais encontros preparatórios tinham duração média de duas 

horas, com comunicação diária intensa entre as pessoas do grupo, através do aplicativo de 

mensagens instantâneas “whatsapp”. Os ensaios gerais, duas semanas antes da apresentação 

no palco do Hangar Centro de Convenções (lugar onde se deu o Congresso), ocorreram em 

uma casa de show da cidade, configurando a inserção do cenário no ambiente fora da 

universidade, em extensão, consolidando a identidade artística do ambiente educativo. Por 

fim, a performance também contou com o engajamento de alunos na função de maquiadores, 

responsáveis pela maquiagem e figurino de cada leitor da DUDH, estreitamente alinhados 

com seu respectivo artigo ou inciso, a fim de que o artigo fosse proferido não só pela voz, mas 

pelo corpo, cenicamente amparado pelo contexto ao qual o artigo estava inserido. 

Resultados: Afirmou-se a relevância da interação entre a arte e a medicina como aparato 

estimulador da consolidação de um ambiente acadêmico ideal aos discentes e docentes, 

porquanto a atividade da leitura da Declaração Universal do Direitos Humanos (DUDH), tal 

como diversas formas artísticas, propicia a harmonia social, a qual é primeiramente um 

reflexo do bem-estar individual dos envolvidos. Durante todo o período de preparação e 

execução da leitura, foi notório o sentimento de realização pessoal dos participantes, fato que 

confirma a utilização da arte como mecanismo de transposição da esfera médica, a qual pode 

circundar a vida dos estudantes e profissionais a ponto de limitar sua interação com outras 

temáticas, condição que colabora para o estresse e a frustação na formação acadêmica e, 

também, no trabalho como profissional de saúde. Além disso, a arte, ao permitir a catarse, 

aciona a identificação do espectador com o tema apresentado, eficiente quando o objetivo é 

ensinar a população em geral através da sensibilização emotiva, favorecendo a educação 

emocional, que se alicerça menos na cognição e compreensão e mais na relação empática com 

o tema. Por esse motivo, enquanto dispositivo educador, a arte vem sendo utilizada no 

contexto das Humanidades Médicas do curso de Medicina da Universidade do Estado do 

Pará, particularmente no Laboratório de Artes e Humanidades, pioneiro na região norte do 

Brasil. Conclusão: A utilização da arte, por meio da interpretação artística da leitura da 

Declaração Universal do Direitos Humanos (DUDH), permitiu ratificar a sua importância na 

educação e no desenvolvimento estudantil, pessoal e profissional, enquanto eficiente 

instrumento promotor de melhorias na qualidade de vida dos acadêmicos, capaz de estimular 

o espírito solidário e ético, criar redes de contatos entre as pessoas, proporcionando também 

lazer e prazer, com favorecimento da saúde mental dos envolvidos. Muitas das habilidades 

dos acadêmicos de cursos da saúde não são contempladas pelo currículo formal, assim, 

quando o acadêmico se engaja em uma atividade extracurricular, por se tratar de uma escolha 

baseada em seu interesse, ele pode potencializar tais competências. Em se tratando da 

experiência com a arte, por meio do Laboratório, os acadêmicos sentiram-se mais próximos 

dos temas referentes às humanidades médicas. Além disso, o laboratório tem contribuído 

positivamente sobre a saúde mental do estudante na medida que propõe uma intervenção em 

sua intensa rotina de estudos, fomentando a integração entre alunos por meio de uma 

modalidade executada por todos com prazer e entusiasmo. A morte, o sentido da vida, as 

intolerâncias e as violências, para citar apenas alguns dos temas abordados, são trabalhados 

em uma perspectiva menos tecnicista, mais humanística. Dessa maneira, deseja-se que o 

presente estudo seja capaz de expandir o conhecimento sobre a importância das artes, de 

modo a incentivar a sua disseminação nas universidades. 
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