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A PRODUÇÃO CIENTÍFICA 
APRESENTADA NO 

CONGRESSO BRASILEIRO 
DE EDUCAÇÃO MÉDICA           

NA TEMÁTICA DIREITOS 
HUMANOS NO PERÍODO DE 

2007 A 2010 
MAGALI Aparecida Baptista,

CARLOS A. Gazanego,
MARIA BERNADETE Rossetto,

IRANI Ferreira Gerab,
SYLVIA Helena Batista.

Nas últimas décadas ocorreram 
mudanças e avanços 
importantes na temática dos 

Direitos Humanos no Brasil, com a 
mobilização da sociedade, criação de 
programas e projetos com objetivos 
de tornar a defesa e a promoção dos 
direitos humanos uma realidade.

O Plano Nacional de Educação 
em Direitos Humanos afirma que 
a educação em direitos humanos 
é um processo sistemático e 
multidimensional que orienta a 
formação do sujeito, articulando 
diferentes dimensões e coloca a 
Educação Superior entre os cinco eixos 
de atuação.

O tema é de responsabilidade de toda 
a sociedade, entretanto, os setores 
da saúde e da educação têm um 
papel fundamental na formação de 
profissionais conscientes e habilitados 
a identificar, agir e interferir nestas 
situações.

Desta forma, o desafio de incluir o 
tema direitos humanos no campo da 
educação médica torna-se inadiável 
(REGO, 2010).

Identificar, descrever e analisar a produção 
científica apresentada no Congresso Brasileiro 
de Educação Médica, na forma de pôsteres e 
apresentações orais, no período de 2007 a 2010.

OBJETIVO

METODOLOGIA

O processo de coleta de dados envolveu 
a localização dos trabalhos através dos 
descritores “direitos humanos”, publicados 
nos Anais do COBEM, disponibilizados na 
página da ABEM.

Os artigos identificados foram analisados 
e submetidos aos seguintes critérios de 
inclusão: assunção explícita da expressão 
“direitos humanos” no título do trabalho e 
inserção da expressão direitos humanos nos 
trabalhos inscritos nos diferentes subitens 
considerados nos Congresso.

Empreendidos todos os processos de 
localização, identificação e seleção dos 
artigos, foi composto um campo empírico 
de 23 trabalhos apresentados.

RESULTADOS

GRÁFICO 1
Distribuição dos trabalhos em relação ao                             

formato da apresentação.

Destes, 23 abordam a temática
direitos humanos.

GRÁFICO 2
Distribuição dos trabalhos identificados com os             

descritores “direitos humanos”

É possível verificar que houve queda na produção 
de trabalhos após 2 anos, além da produção total 
anual permanecer em apenas 1%. 

No campo dos temas articulados com a temática 
direitos humanos emergiram Extensão Universitária 
(22%), Currículo e Metodologias do Ensino (17%), 
Humanização e Ética (17%), Gestão, Formação 
de Lideranças e Compromisso Social da Escola 
Médica (9%), Cenários de Práticas e Integração 
à Rede de Serviços de Saúde (9%), Ética (9%), 
Interdisciplinaridade, Transdisciplinaridade, 
Atividade Multiprofissional e Intersetorialidade 
(9%), outros (8%). 

Foram apresentados nos Congressos, na forma de pôster 
ou comunicação oral, 3651 trabalhos. 

GRÁFICO 3
Distribuição dos trabalhos identificados com os descritores 

“direitos humanos”, segundo o tema.
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A distribuição dos trabalhos entre as temáticas 
evidencia as diferentes dimensões que envolvem a 
temática, sendo Extensão Universitária, Currículo 
e Metodologias do Ensino e Humanização e Ética 
os temas com maior incidência de apresentação 
de trabalhos, apontando para a importância do 
envolvimento da comunidade e do desenvolvimento 
de uma abordagem que privilegie a humanização e 
a ética. Este envolvimento situa-se como importante 
tanto no âmbito da formação como no cotidiano 
das práticas de atenção à saúde (SHIRATORI et al , 
2004).
Um aspecto que merece realce refere-se às relações 
com a extensão universitária, entendendo-a como 
uma função nuclear para que direitos humanos 
possa ser uma temática aglutinadora e fundante da 
formação em saúde. 

A partir da análise dos trabalhos observa-se uma 
perspectiva de assunção da temática direitos 
humanos como objeto de intervenção e produção 
de conhecimento, articulando-se com a ampliação 
da -discussão no país do PNEDH e das diretrizes 
nacionais da educação em direitos humanos. Identifica-
se a importância da vinculação desta temática com a 
formação médica e com a prática, incluindo profissionais 
e comunidade no desenvolvimento de ações que 
promovam a saúde e o respeito à diversidade. 

CONCLUSÃO
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