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RESUMO: Essa pesquisa é parte do Projeto Discursos Enunciados sobre Direitos Humanos 
no Paraná, desenvolvido no Grupo de Pesquisa Bioética e Educação, vinculado aos Programas 
de Mestrado em Bioética e Mestrado em Direitos Humanos e Políticas Públicas da Pontifícia 
Universidade Católica do Paraná (Brasil). O objetivo desta pesquisa é analisar os discursos 
enunciadores dos Direitos Humanos nos periódicos da área da saúde do Paraná no período de 
1948 a 1960. Esta é uma pesquisa qualitativa, exploratória e a metodologia utilizada é a 
análise documental, sendo a fonte de pesquisa a Revista Médica do Paraná publicada pela 
Associação Médica do Paraná. Este periódico traz vestígios das ações políticas e do 
protagonismo médico, ao mesmo tempo representa a fala de uma classe, trazendo o princípio 
da verdade por sua representação social. Os artigos desta Revista eram escritos por médicos, 
em sua maioria professores, circulavam na comunidade médica e na sociedade, produzindo 
mudanças comportamentais, sendo assim considerado um dispositivo educativo. Este 
periódico esteve engajado em políticas mais amplas de formação do brasileiro: saudável, 
trabalhador e civilizado. As pesquisas se realizaram nos arquivos da Escola de Saúde da 
Universidade Federal do Paraná, onde foram localizados doze exemplares que trazem indícios 
da ação social dos médicos e que reverberaram na sociedade. No processo de pesquisa 
buscaram-se os termos: Direitos Humanos, dignidade humana, ética, educação sanitária, 
eugenia e higiene. Resultados: No período analisado o termo Direitos Humanos foi 
mencionado três vezes e o termo dignidade humana tem duas menções e em maior quantidade 
as menções aos termos eugenia, educação sanitária e higiene. Os achados da pesquisa revelam 
que o periódico que começou a circular com uma proposta eugênica, manteve este viés depois 
de 1948. A Revista identificava o médico como um protagonista social na formação dos 
sujeitos sociais revelando pouca preocupação com os Direitos Humanos e com a dignidade 
humana. No final dos anos de 1950, a Revista deixou de publicar artigos sobre o 
protagonismo social dos médicos na educação higiênica e voltou-se à divulgação de textos 
técnicos e sobre a ética profissional. Nos textos com a temática direitos humanos, não há 
nenhuma menção à DUDH, mas trazem de forma tímida o direito à saúde do povo, a punição 
justa ao invés da pena de morte e o tratamento digno aos doentes. Conclusões: No período 
analisado os artigos mesclam discussões eugênicas e higiênicas, inserindo pouco os Direitos 
Humanos, revelando o distanciamento médico com esta temática. A discussão teórica para 
análise dos resultados é estabelecida com Foucault (2013) e Boaventura de Souza Santos 
(2013).  
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