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RESUMO

o presente estudo trata da criação e consolidação da Escola de
Enfermagem da UFRGS. Acompanha o período de 1950 a 1957, analisando o
papel e a contribuição das fundadoras, as irmãs Verderese, a partir das lutas
empreendidas na sua gestão, discutindo as relações de gênero e poder
presentes no processo de implantação e trajetória dos primeiros anos do curso
de enfermagem. O estudo, de natureza histórico-social, adota abordagem de
história oral e pesquisa documental com apoio da técnica de análise temática.
Foram utilizados os referenciais teóricos de Pierre Bourdieu (conceito de
habitus e campo de poder), Michel Foucault (disciplina) e Erving Goffman
(conceito de instituição total). Esses referenciais foram utilizados

na

perspectiva da História Nova, caracterizada pela ênfase na problematização do
objeto de estudo e na percepção do fato como um meio de investigação.
Assim, procuramos, sem nos atermos à rigidez cronológica ou a princípios
formais de narrativa, segundo os referenciais adotados, vislumbrar, através da
reconstrução do passado, a trajetória da fundação e consolidação da Escola de
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Enfermagem da UFRGS a partir da contribuição das primeiras diretoras. Nesse
contexto, percebemos a importância do trabalho pioneiro das irmãs Verderese,
cujas entrevistas constituem importante material na confecção deste estudo,
que contou também com valiosos depoimentos de alunas e professoras das
primeiras turmas da Escola de Enfermagem da UFRGS.

ABSTRACT

The present text studies the creation and consolidation of the UFRGS'
Nursmg School. It covers the period from 1950 tb 1957 and analyses the role
and the contribution of the sisters Verderese, the founder of the UFRGS'
Nursing School, from the fights of their administration, discussing the gender
and the power's relations in the process of implantation and the first years of the
course of nursing. The study, of historical and social nature, makes use of oral
history and documental research with support of the technique of analyses
thematic. We have used the theoretical references from Pierre Bourdieu
(concept of habitus and power's field), Michel Foucault (discipline) and Enrique
Goffman (total institution's concept). These references were used in the
perspective of New History, featured by the emphasis on the problem of the
~.

object in study and the fact like a guide of investigation. So, we have asked,
without stay closed in the chronological hardness or a formal narrative's rules,
according to the references used, see, by the reconstruction of the past, the
trajetory of fundation and consolidation of the UFRGS' Nursing School, from the

--

--

--
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contribution of the first managers. In this context, we have noted the importance

of sisters Verderese's pioneer work, who we had interviews, that make an
important material on the construction of this study, that had toa the worthy
contributions of students and professors of the first classes of UFRGS' Nursing
School.

,

1 INTRODUÇÃO

1.1 Considerações

Iniciais

o presente estudo encontra-se inserido na linha de pesquisa da
"Trajetória das Escolas de Enfermagem e sua repercussão no desenvolvimento
das instituições de saúde" do Núcleo de Estudos Históricos da Escola de
Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, voltado para a
formação de recursos humanos. Tem como tema a Missão Verderese,
compreendida como a atividade das professoras Maria de Lourdes e Olga
Verderese1na implantação do primeiro curso de Enfermagem de nível
universitário na região sul do Brasil, junto à Universidade do Rio Grande do Sul,
na cidade de Porto Alegre.

1

Denominadas ao Icngo deste estudo como fundadoras.

15

Uma vez definido o tema investigado, torna-se necessário definir o termo
missão, no sentido em que adotamos, neste estudo, que, segundo Ferreira
(1975, p. 930), é a "Função ou poder que se confere a alguém para fazer algo;
encargo, incumbência".
Parte-se do pressuposto de que a história da enfermagem brasileira nas
décadas de 40 e 50 relacionou-se dialeticamente com a institucionalização das
ações de saúde a partir de um modelo de política adotado pelo Governo
Federal, para a assistência à saúde da massa trabalhadora, constituída por
pessoas que adquirindo certa importância política e econômica, passaram a
reivindicar, entre outros benefícios melhores condições de assistência à saúde
(Fernandes, 1985)
E, uma vez que não concebemos a História como fatos situados entre
datas de validade, mas como um processo em mutação, reconhece-se que
esta é útil para a interpretação de uma parte, ao menos, da história da mulher
brasileira, sua posição como trabalhadora, bem como sua condição feminina
dentro do contexto da Enfermagem.

A mulher sempre foi uma presença silenciada na História, mas
:-

"no campo feminista, os 'estudos de mulheres' inovaram
profundamente a historiografia, ao trazer não apenas o 'sexo
frágil' para o cenário histórico, mas a própria cultura feminina:
os espaços da sociabilidade das mulheres, as formas de
organização da vida cotidiana, a memória feminina, para além
dos temas ligados ao seu universo cultural, social e sexual".
(Rago, 2000, p. 53)
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A História é feita por homens e mulheres que a inventam a cada
".

instante, no cotidiano de suas vivências ou no palco político por eles montado.
Muitas destas vivências ou atuações perdem-se para sempre, acumulando-se

.

aos silêncios, historicamente constituídos.
A história tradicional delimitou pouco espaço para as mulheres, já que
escrita pelos homens, renegando-as e colocando-as no papel de mãe e
mantenedora do lar, também porque a história sempre privilegiou a cena
pública - a política, a guerra - onde elas pouco aparecem (Perrot, 1989).
A história da enfermagem no mundo e no Brasil está associada à pessoa
de Florence Nightingale, e Florence deu à mulher um espaço público na
história, como força propulsora do trabalho, assim como Anna Nery no Brasil.
Conforme Padilha,

"O cuidar se reforçaria cada vez mais como um verbo para
identificar a prática feminina, doméstica, abrindo o caminho
para que a enfermagem se assumisse cada vez mais como
uma profissão feminina, o que seria inclusive reforçado por
Florence Nightingale, no seu modelo de enfermagem,
entendendo este cuidar como uma forma da mulher ocupar o
espaço púLJlico. O curar então seria quase que totalmente
apropriado pela prática médica, como pertinente ao que fazia
parte do masculino". (Padilha, 1997,p. 204)
Pretendemos cotejar a evolução da Enfermagem no Rio Grande do Sul,
com a evolução da Enfermagem no mundo, estudando a influência dos
modelos nightingaleanos na Enfermagem e nas Escolas de Enfermagem
brasileiras, ao mesmo tempo em que contextualizamos as especificidades da
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fundação da Escola de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande
do Sul, dentro de um contexto universal. Compreendemos a necessidade dos
estudos históricos em Enfermagem como forma de propiciar a discussão e
lançar um novo olhar sobre a enfermagem, resgatando a memória e identidade
de atores sociais que contribuíram para a formação da Enfermagem
profissional.
Nosso olhar sobre o passado ocorre através das lentes de nossas
experiências pessoais e profissionais, bem como nos valemos da orientação de
guias a quem sempre tributaremos o prazer, a um só tempo lúdico e
profissional, de termos lido o que pensaram e escreveram sobre o tema da
Enfermagem, sua evolução e desafios.
A maioria desse material teórico constitui-se em abordagens críticas
sobre as relações sociais e históricas que deram origem ao surgimento da
Enfermagem, mas não se quer dizer com isso que os autores estudados

neguem a importância das mudanças propostas e efetivadas por Florence
Nightingale ou por sua influência na Inglaterra vitoriana, bem como sua
disseminação decisiva a nível mundial, apenas que os mesmos princípios que
deram origem à evolução passada tendem a cumprir papel estagnador, se
;

cristalizados em dogmas no presente ou aplicados como preceitos absolutos
sem qualquer ponderação sobre o contexto histórico-social a que se aplicam.
o estudo dessa evolução através do material que reunimos coloca-nos
diante de questões vitais para nossa identidade profissional, quer como

-~1bliotêca
Esc. de Enfermagem da tJFRGS
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docentes quer como enfermeiros, e não menos decisiva para nossa
contribuição na solução dos problemas da sociedade em que vivemos. Assim,
poderemos discutir a relação entre Enfermagem e Medicina, quais as
implicações

entre as visões dessas ciências como auxiliares entre si, onde

ainda predominam os pontos de vistas médicos dentro da hierarquia hospitalar,
e a busca de um ideal de complementaridade, que pressupõe autonomia e
solidariedade dentro de uma relação que envolve não apenas médicos e
enfermeiros, mas também o paciente. Da mesma forma, discussões desse teor
podem ser estendidas à relação entre profissionais graduados e nãograduados em enfermagem e a predominância dos primeiros nas funções de
supervisão ou administração, ou a relação entre docentes e estudantes nos
cursos superiores de enfermagem, pois se a universidade reflete e reproduz as
relações sociais e profissionais da realidade em que se insere também pode
influir de maneira decisiva para as mudanças sociais.

1.2 Motivação e Justificativa para o Estudo

A inquietação inicial para a realização deste estudo surgiu a partir de
uma participação em atividades iniciais para a implantação do Arquivo Histórico
da Escola de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
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Através da avaliação de documentos, surgiu a idéia de levantar,dados sobre a
fundação da Escola e buscar informações sobre elementos decisivos na
consolidação

de

seu

desenvolvimento.

A

experiência vivenciada

na

implantação do Arquivo Histórico, aliada à experiência cotidiana partilhada com
colegas do corpo docente e alunos dessa Escola, a leitura de trabalhos
científicos e acadêmicos sobre nossa condição e história profissionais fizeram
com que o interesse inicial evoluísse e se corporificasse no presente trabalho.
A fundação da Escola de Enfermagem da UFRGS é um marco histórico,
que, como tal, ao ser historiado, deverá trazer dados relevantes e fatos
interessantes ao debate, e, também, motivador desta dissertação.
Pretendemos, que a presente dissertação possa preencher uma lacuna
no referencial teórico dos que se inquietam em pensar na a,tividadeprofissional
da Enfermagem, e ao mesmo tempo em que seja um tributo àqueles que
pensaram, fizeram e escreveram sobre a Enfermagem.
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1.,3 Objeto e Questões

Norteadoras

Nosso objeto de estudo é a trajetória das professoras Maria de Lourdes
e Olga Verderese na criação e consolidação da Escola de Enfermagem de
,.

Porto Alegre (E. E. P. A.) da Universidade do Rio Grande do Sul (URGS),2

analisando também a relação existente entre o espaço acadêmico da Escola
de Enfermagem e da Faculdade de Medicina, a qual a primeira estava
vinculada. Para a elucidação do problema em estudo, elaboramos as seguintes
questões norteadoras:
- Como conduziram o processo de criação e consolidação da Escola?
- Quais as lutas que foram empreendidas na sua gestão?
Optou-se pelo recorte temporal compreendido entre meados de 1950 e
janeiro de 1957, tempo de permanência e gestão das professoras Verderese
na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, à frente da Escola de
Enfermagem.

A Escola de Enfermagem da UFRGS, à época de sua fundação, denominava-se Escola de
Enfermagem de Porto Alegre (E. E. P. A.), bem como a universidade denominava-se
Universidade do Rio Grande do Sul.

2
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1.4 Objetivo

o objetivo do estudo é o de analisar o papel e a contribuição das
fundadoras no processo de criação e consolidação da Escola de Enfermagem
da UFRGS.

Não pretendemos realizar um estudo direcionado apenas a uma
reconstituição histórica, mas a um conjunto de reflexões que nos remetem à
questões pertinentes a esta temática, tais como, as questões de gênero e
poder na enfermagem.

Durante muito tempo, a mulher esteve fora do espaço público, sendo
este domínio exclusivo dos homens, mas, com as transformações ocorridas na
sociedade

mundial nos últimos séculos, com a industrialização e

a

mecanização do trabalho que não exige mais só a força física, houve a
introdução da força do trabalho da mulher. Isto veio ao encontro dos interesses
da classe dominante, pois a mão-de-obra feminina era vista como força de
trabalho inferior, assim como a força de trabalho infantil, e então se poderia
pagar salários menores que os oferecidos aos homens.

A divisão sexual do trabalho foi reforçada vigorosamente por noções
estereotipadas sobre a natureza das mulheres, a quem atribuíram um talento
instintivo para o trabalho doméstico e delicadeza demais para a violência do
mercado. As mulheres que trabalhavam fora de casa eram vistas como
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infelizes ou deliberadamente

fora dos padrões aceitos por uma sociedade

dominada pelos homensJ

Ao mesmo tempo que essa idéia sobre o lugar das mulheres foi
institucionalizada no ocidente industrial e exportada para muitas partes do
mundo durante a era colonial, as desvantagens para as mulheres tornaram-se
evidentes: pouco controle direto sobre os meios produtivos, papéis limitados na
tomada de decisões, a grande vulnerabilidade a adversidades econômicas.
À mulher sempre teve uma participação efetiva nas atividades
econômicas, nos diversos períodos da nossa história, mesmo que de forma
velada por outras atribuições consideradas genúinamente femininas. Segundo
análise de Saffioti (1976), em 1940 a participação da mulher no conjunto da
mão-de-obra ocupada do país, eleva-se para 15,9%. Em 1950, há uma
mudança nesta participação a nível global, caindo para 14,7%.
Evidencia-se que a mulher sempre participou diretamente das atividades
econômicas do país, porém com tendências diferentes de acordo com as várias
fases da evolução da economia brasileira.
A industrialização e a urbanização, colaboraram para a redução da
r-

família, que afasta os parentes colaterais. Acelerando-se a urbanização, pela
migração rural urbana cada vez mais intensificada, a mulher vai penetrando
cada vez mais no mercado de trabalho disponível.
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1.5 Abordagem Teórico-Metodológica

1.5.1 Caracterização do Estudo

Este estudo foi desenvolvido através de uma metodologia qualitativa da
. pesquisa histórica. A técnica da pesquisa histórica é o processo científico do
historiadQr conhecer o passado e expô-Ia à luz do presente a fim de projetá-Ia
no futuro: Esforça-se por entender o que foi o dia de ontem, não com os juízos
de hoje nem com os critérios de agora, porque ele sabe que o dia de amanhã
vai ser diferente.

Weber citado por Minayo (1993) elabora a tarefa qualitativa como a
procura de atingir precisamente o conhecimento de um fenômeno histórico, isto
é, significativo em sua singularidade. Assim, ao englobar tais perspectivas, este
estudo seguiu métodos qualitativos de investigação, englobando considerações
de cunho histórico, onde a compreensão e relação de um fato estão ligadas às
relações e conexões intrínsecas àquele. Em razão disso, ao realizarmos este
estudo,

fizemos

paulatinamente

uma

análise

crítica

reflexiva

dos

acontecimentos analisados. Procuramos não só indagar o que aconteceu no
caminhar dos primeiros anos da Escola de Enfermagem de Porto Alegre, mas
perquerir passo a passo os pressupostos desta história, debatendo as
estruturas, os movimentos, a totalidade que envolve todos os processos,

-
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consciente da telllPoralidade da historicidade, ou seja, da mobilidade constante
da história e das transformações sociais.

Ao reconstruir esse caminhar, defrontamo-nos com fatos que ocorreram,
e muitas vezes passaram despercebidos, mas que delinearam sua história e
nortearam a sua trilha, pois que: "... história é descobrir ou encontrar um
objeto/coisa que já existe, embora o desconheçamos. Com ela apropriamo-nos
legitimamente de algo que jazia ignorado e desprezado por outros homens".
(Wehling, 1994, p. 5)
Partimos do princípio que tudo tem um passado que pode, em princípio
ser reconstruído, em razão disso, analisamos depoimentos e documentos. Os
depoimentos dos sujeitos da pesquisa foram tomados na perspectiva da
História Oral, que é uma forma de recuperação do passado conforme a
concepção dos que o viveram. Sendo assim, para melhor aproximação com o
objeto e apreensão da realidade em estudo, optamos pela História oral como
método de pesquisa. Essencialmente, a História Oral "... privilegia a realização
de entrevistas com pessoas que participaram de, ou testemunharam
acontecimentos, conjunturas, visões de mundo...". (Alberti, 1990, p. 1) Desta

,

maneira, permite o estudo de acontecimentos históricos, grupos sociais,
categorias profissionais, instituições, a partir dos depoimentos de pessoas que
os vivenciaram, quer como participantes quer como testemunhas.
A opção pela História Oral se deu face a perspectiva de recuperar o
passado, segundo o ponto de vista daqueles que o viveram, além de permitir a
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,

análise das diversas versões que os depoentes expressaram acercado

objeto

em estudo' Assim foi possível preencher lacunas, recuperar o que não se
encontrava documentado, expor episódios nebulosos ou nunca evocados, além
de reconstruir e ampliar o conhecimento sobre acontecimentos e conjunturas
do passado para desvelar a trajetória da enfermagem na Escola de
Enfermagem em Porto Alegre. Também tivemos em perspectiva contar a
história sob o ponto de vista dos dirigidos e não só dos dirigentes, dar voz a
pessoas que, na época, eram funcionários e alunas.
Assim, com o recurso da história oral, foi possível obter o entendimento
amplo e

"(...) globalizante do significado da ação humana, de suas
relações com a1 sociedade organizada, com as redes de
sociabilidade, com o poder e com o contrapoder existentes e,
com os processos macro-culturais que constituem o ambiente
dentro do qual se movem os atores e os personagens deste
grande drama ininterrupto - sempre mal decifrado - que é a
históri?-humana (...). (Camargo, 1990, p. 8)
Tivemos a oportunidade de confirmar a percepção de Alberti (1990) de
que a história oral aclara o complexo jogo de ideologias dominantes.
Diante destas considerações, a história oral inscreve-se como método
no interior das abordagens qualitativas e, para além da questão dos
procedimentos de coleta de dados, coloca novos problemas de pesquisa. Um
destes problemas é a compreensão do objeto da história oral em relação ao
objeto da história positivista. Para Alberti (1990), enquanto a última dirige seu

--

--
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olhar para o passado tal como efetivamente ocorreu, a história oral desloca seu

olhar do objeto documentado para as versões do passado.
Neste sentido, o objeto da história oral é a reconstituição de
experiências, acontecimentos, conjunturas e práticas sociais a partir da versão
do passado que possui o entrevistado, já que este está sujeito às
transformações por quetpassa a sociedade no processo dinâmico de produção
das condições materiais de existência e de seu desenvolvimento.
Para a história oral, as possíveis "distorções" ou falhas de memória
emergentes no discurso do entrevistado, ao contrário de representarem um
elemento negativo, assumem um significado.fundamental para a investigação,
na medida em que nos fazem perguntar "porque razão o entrevistado concebe
o passado de uma forma e não de outra e porque razão e em que medida sua
concepção difere ou não das de outros depoentes". (Alberti, 1990, p. 3)

Ante essas considerações, julgamos a história oral adequada ao objeto e
objetivos deste estudo, já que "a consideração do âmbito subjetivo da
experiência humana é a parte central'do trabalho desse método de pesquisa
histórica". (Lozano, 1998, p. 16)
~

Tratando-se da investigação da trajetória institucionalizada de uma
categoria profissional, perpassada por jogos de poder e núcleos de conflito, a
história oral viabilizou a interpretação e o entendimento desta trajetória.
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De outra parte, a pesquisa documental mostrou-se necessária para
complementar, validar ou ratificar as informações obtidas nos depoimentos, e
expor aspectos desconhecidos. e novas nuanças à temática em estudo nesta
perspectiva" a análise de documentos permitiu identificar informações, mostrar
evidências' e lançar luz sobre o contexto no qual os documentos foram
produzidos.

Como contraponto, temos presente a concepção e a crítica de Le Goff
quanto a que:

"... o documento não é inocente, não depende apenas da
escolha do historiador (...) é produzido conscientemente ou
inconscientemente pelas sociedades do passado, tanto para
impor uma imagem desse passado, quanto para dizer a
'verdade', é preciso desestruturar o documento para. descobrir
suas condições de produção...". (Le Goff, 1992, p. 54)
Se em épocas passadas, o documento a ter mais peso enquanto prova
histórica era o escrito, sobretudo o oficial, com o advento da história Nova o
panorama se modificou. Passaram a ser considerados relevantes, além dos
documentos escritos, os orais, os iconográficos e outros. Também, a relação
do pesquisador com o documento se transformou~",.. o documento já não fala
por si mesmo, mas necessita de perguntas adequadasAA intencionalidade já

,

passa a ser alvo de preocupação por parte do historiador, num duplo sentido: a
intenção do agente histórico presente no documento e a intenção do
pesquisador ao se acercar desse documento..,". (Vieira, 1989, p. 38)

---------
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Com a associação dos dados obtidos nos documentos e com as falas

conseguimos maior compreensão dos fatos que conduziram e permitiram essa
investigação.
Os documentos utilizados como fonte de informação foram: atas das
reuniões do Conselho Técnico-Administrativo da Escola de Enfermagem, atas
das reuniões do corpo docente da Escola de Enfermagem, relatórios dos
docentes, decretos, ofícios e publicações. (Fontes primárias escritas)

Os documentos escritos possibilitaram reconhecer aspectos de natureza
legal, científica, política e cultural, que foram inter-relacionados com os
depoimentos, permitindo o desenvolvimento deste estudo.

Os documentos foram selecionados através da análise documental,
envolvendo a1leiturae exame do material, realizando-se o fichamento por tema
e períodos, e agrupando os dados pertinentes às questões e aos objetivos
deste estudo.

As fontes secundárias foram: leis, periódicos, estudos e livros que
descrevem a evolução da enfermagem moderna, além de outros que analisam
o sistema universitário, a cultura de gênero e o contexto histórico social
brasileiro.
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1.5.2 As Etapas da Pesquisa

Num momento inicial, procedeu-se uma investigação no Arquivo
Histórico da Escola de Enfermagem de Porto Alegre, com o intuito de localizar
e selecionar os documentos pertinentes ao estudo. A partir daí, realizou-se a
coleta e interpretação do material selecionado.
Num segundo momento, procedeu-se a escolha intencional dos
entrevistados, a partir da identificação e localização dos atores com
experiências e que vivenciaram o período em questão, garantindo o sigilo e o
anonimato; em local e horário marcados, visando enfocar os acontecimentos
da. vida profissional.

Ao final da pesquisa de campo, contou-se com um total de nove
depoimentos gravados. A definição do número de atores entrevistados deu-se
pela exaustividade ou saturação dos dados obtidos nos depoimentos.
As entrevistas foram gravadas em fitas k-7, mediante autorização prévia
do entrevistado. As gravações foram sempre precedidas por um período de
)'

conversação, em que eram esclarecidos os objetivos da pesquisa, os temas
que seriam abordados na entrevista e a necessidade de realizar a gravação, de
forma a transformar o depoimento num documento escrito. Em geral, a
gravação de cada depoimento durava, em média, de uma hora a duas horas,

~1bli01ê~a
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dependendo do entrevistado. Todas as entrevistas foram realizadas no período
de agosto a outubro de 2000, pela própria pesquisadora.

Como instrumento, foi utilizado um Roteiro Geral de Entrevista, semi-

estruturado, composto de perguntas abertas (Anexo 1). O roteiro foi organizado
de forma a possibilitar relatos livres e associação de idéias, procurava-se
também estabelecer com o entrevistado um clima de confiança para que ele se
sentisse à vontade para expressar suas recordações, sua visão de mundo,
seus pontos de vista. Enfim, com liberdade para avançar ou retroceder no
relato de suas experiências, conforme julgasse necessário para esclarecer seu
relato a respeito dos diferentes temas abordados. Portanto, a ordem em que as
perguntas apresentavam-se no roteiro não era necessariamente seguida,
embora se procurasse garantir que todos os temas fossem abordados.
Após as entrevistas, as gravações eram transcritas com o cuidado de
reproduzir fielmente o relato como o entrevistado o fez.

Após a transcrição, passou-se a análise dos depoimentos que consisti~
primeiramente em uma leitura minuciosa realizada com o intuito de apreender
cada relato em sua totalidade. A seguir, realizava-se o fichamento de cada
depoimento por temas, tendo-se como referência os objetivos da pesquisa. Ou
seja, num primeiro momento eram fichados todos os temas que emergiam do
discurso

do entrevistado.

Depois, separavam-se os trechos de

cada

depoimento, relacionando-os com as questões do Roteiro de Entrevista, que,
por sua vez, correspondiam aos objetivos da pesquisa. Segundo Bardin, "Fazer

I
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uma análise

temática

consiste

em descobrir

os núcleos

de sentido

que

compõem a comunicação e cuja presença, ou freqüência de aparição podem

-

.

significar alguma coisa para o objetivo analítico escolhido". (Bardin, 1977, p.

~O5) I
~

Numa etapa posterior, estes depoimentos devidamente fichados eram
submetidos a uma nova classificação. Nesta, os trechos de cada depoimento
eram reunidos aos dos demais, sob um mesmo tema. Portanto, este processo
possibilitava comparar as diferentes versões dos entrevistados sobre um
mesmo tema. "Entre as diferentes possibilidades de categorização, a
investigação dos temas, ou análise temática, é rápida e eficaz na condição de
se aplicar a discursos diretos (significações manifestas) e simples". (Bardin,

1977, p. 153). Procurava-se, então, distinguir semelhanças e diferenças entre
as versões produzidas pelos diferentes entrevistados sobre um mesmo aspecto
ou fato relatado.

Além disso, seguia-se a este momento de análise a complementação
dos dados obtidos, procurando-se relacioná-Ios às demais fontes primárias,
obtidas na pesquisa documental. Neste sentido, muitas vezes as. versões dos
entrevistados complementavam os dados que faltavam naqueles documentos
(por exemplo, relatórios, atas, etc.) ou vice-versa.
Desta forma, procurou-se reconstituir a história da implantação e
consolidação de um curso superior de enfermagem em Porto Alegre,
analisando o papel das fundadoras e sua contribuição para a emergência da

-"

"--"

n
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profissionalização da enfermagem no Rio Grande çlo Sul, a partir das versões
apresentadas pelos entrevistados e dos documentos analisados.
É necessário esclarecer que, embora a maioria dos entrevistados não
tenha apresentado objeções a divulgação de sua identificação, por razões
éticas optamos por omitir a identidade dos informantes, com exceção das
fundadoras que autorizaram a divulgação de sua identificação.
As marcações utilizadas na transcrição dos depoimentos para suprir
algumas deficiências resultantes da passagem do documento para a forma
escrita são as recomendadas no Manual do Programa de História Oral do
CPOOC (Alberti, 1990) com algumas adaptações. Neste estudo foram
adotadas as seguintes marcações:
... - enunciados incompletos
(...) - trechos do depoimento não reproduzidos
(ênfase) - quando ocorre uma mudança na tonalidade da voz do
entrevistado, para evidenciar o destaque que ele deu a uma palavra ou frase.
(inaudível) - que uma palavra ou frase não é clara na transcrição da
gravação.

( pausa) - quando o entrevistado interrompe o discurso.
(silêncio) - quando o entrevistado interrompe o relato e se estabelece
uma pausa em meio a própria narração.
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1.6 Referencial Teórico

Encontramos nos preceitos de Pierre Bourdieu um referencial adequado

às buscas empreendidas, capaz de iluminar, no cenário investigado, os
aspectos que consideramos essenciais, em relação às possibilidades de
resposta às questões formuladas, no alcance dos objetivos e no caminhar da
pesquisa.
Procuramos, de acordo com Bourdieu, analisar a lógica interna do objeto
social estudado, ou seja, as relações e estruturas sociais que determinaram o
processo de conquista e construção de espaços, demonstrando a dependência
1

relativa do homem ao contexto socioeconômico, político e cultural.
Ao explicar as lutas internas, os mecanismos de funcionamento dos
diferentes espaços sociais, a gênese desses espaços, suas hierarquias e as
estruturas mentais e de poder de seus agentes, que possibilitam a intercessão
entre o agente e o social, Bourdieu, ofereceu subsídios para a busca e análise
das informações pertinentes a este estudo.
Investigamos, assim, o conjunto: o indivíduo e o seu campo de ação,
pois: "... a verdade desta instituição reside na rede de relações de oposição e
de concorrência que a ligam ao conjunto das instituições... e que ligam esta
mesma rede ao conjunto das posições no campo do poder". (Bourdieu, 1989, p.

31 )
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Consideramos como campo o espaço social onde se firmam as relações,

cuja interação é influenciada pela oposição dos seus agentes, englobando uma
crença que o sustenta, "um jogo de linguagem que neles se joga, de coisas
materiais e simbólicas em jogo que nele se geram ...". (op. cit., p. 69)
Ao analisar este campo, reconhecemos a necessidade de apreender e
compreender, no cenário a ser estudado, as relações de forças. "O poder
simbólico", o jogo de forças na própria estrutura do campo em que se
produzem e reproduzem as ações que as legitimam. Para tanto valemo-nos de
documentos e depoimentos, identificando lutas entre os agentes do espaço
social" ... as lutas simbólicas desenvolvidas nos diferentes campos e nas quais
está em jogo a própria representação do mundo social, sobretudo, a hierarquia
no seio de cada um dos campos e entre os diferentes campos". (op. cit., p. 133)
Em outras palavras, o poder impõe significados e os torna legítimos,
dissimulando as relações de força, acrescentando através deste movimento,
uma retroalimentação, um feedback constante, propriamente simbóli60, a
essas relações de força. Este poder, molda os indivíduos, compondo o habitus,
a bagagem de informações, atitudes, as práticas, iniciadas no seio familiar e
completadas no meio social, caracterizando um conhecimento adquirido,
duradouro e transferível, bem como induzindo a homogeneização dos agentes
e a tendência à manutenção de uma relação harmônica.
A manutenção deste habitus envolve a interação do indivíduo com o
campo social, as posições conquistadas e garantidas por uma força social ou

---------
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cultural. Elas podem ser modificadas mas exigem uma luta simbólica contínua,
ou seja, um sistema de relações por vezes invisíveis que tendem a impor uma
visão única e específica do agente ou de um grupo de agentes.
Os preceitos de Bourdieu envolvem relações dialéticas, por estudarem o
movimento constante dos agentes sociais e suas contradições, no habitus e no
campo que os cercam, onde "os agentes são distribuídos, na primeira
dimensão, de acordo com o volume global de capital... que possuem e, na
Segunda dimensão, de acordo com a estrutura de seu capital... o peso relativo
dos diferentes tipos de capital, econômico e cultural". (Bourdieu, 1989, p. 19) .
A união incessante de contrários, de interações entre habitus e campo
.

de atuação, conduz Bourdieu a defender a idéia que o processo de construção
de um espaço dentro de outro passa por uma rede de articulações que, apesar
de seguir determinados

parâmetros, não se tornará necessariamente

homogêneo por comportar questões muitas vezes contraditórias, que, pelo
processo dialético, viabilizam sua própria reorganização.
Também utilizamos o referencial teórico de Michel Foucault e Erving
Goffman, como suporte para a nossa análise.
Na instituição estudada, podemos constatar uma rígida organização
funcional, onde cada um dos atores desempenhava seu papel, subordinado a
uma lógica e a um determinismo hierárquico, através do instrumento máximo
da disciplina, que em Microfísica do Poder, Foucault denomina como "uma das
grandes invenções do século XVIII".
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o

referencial foucaultiano tem permitido analisar como ,os seres

humanos compreendem a si mesmos dentro da cultura e como o conhecimento
acerca do social, do indivíduo corporificado e dos significados que este
compartilham em grupos/comunidades específicas foram produzidos nos
diferentes momentos históricos. Uma abordagem que, mesmo pressupondo a
produção discursiva do social e dos sujeitos, não implica a negação da
existência material de pessoas, coisas e eventos, mas que sustente que elas
não tem em si, significados fixos, uma vez que elas significam e se tornam
verdadeiras somente dentro, ou pela articulação, de determinados discursos
enraizados em contextos particulares e localizados. É o discurso, e não o
sujeito ou a instituição social que o assumem, que produz conhecimento. Estes
.

sujeitos e/ou instituição podem estar produzindo textos particulares, mas estão
operando dentro dos regimes de verdade de um período e cultura particulares.
Utilizamos, assim, o conceito de Foucault no que tange à disciplina como
forma de pressão constante, para submeter os corpos à docilidade, para que
sejam obrigados todos juntos à subordinação.
Buscamos

referenciar -nos,

fundamentalmente,

nas

categorias

construídas por Goffman, no que diz respeito à caracterização das instituições
dentro do marco de "Instituição Total". Lugar único, onde se conjugam todas as
atividades, sob uma única autoridade. Relaciona, também, para caracterizá-Ia,
o fato de que ali, um número relativamente grande de pessoas está sujeito às
normas, regras e aos horários estabelecidos para o cumprimento de uma
mesma sistemáticc'"loperacional. Um outro aspecto que destaca é o da
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vigilância, definida por um grupo dirigente espedfico que, segundo a descrição
do autor, indica de que forma e com que limites esse agrupamento de pessoas,
os, internos, deverão comportar-se, ou seja, estarão sob uma "vigilância
hierarquizada, contínua e funcional", Enfatiza, durante sua definição conceitual,
o caráter binário destas instituição. Descreve de um lado as prerrogativas do
grupo dirigente e do outro a obediência e os limites impostos aos internos.
Aponta como característica das instituições totais uma rotina de rebaixamentos,
degradações, humilhações e "profanações do eu".

São referenciais centrais do trabalho deste autor os processos de
mortificação do eu, ou seja, todas as modalidades de despersonalização e
desindividualização pelo qual passa o interno em seu processo de entrada na
"

instituição.

Outro plano de análise no estudo deste autor dirige-se ao que chama de
ajustamentos. Caracteriza como primários, a forma de aceitação, colaboração
ou ainda interiorização de um elemento que responde a determinadas
postulações de uma específica organização social tendo como parâmetros as
condições exigidas de limites, penalizações e conquistas. Os ajustamentos
secundários são aqueles aos quais o autor dedica maior atenção, definindo-os
"como qualquer disposição habitual pela qual o participante de uma
organização emprega meios ilícitos, ou consegue fins não autorizados, ou
ambas as coisas, de forma a escapar daquilo que deve ser. Os ajustamentos
secundários representam formas pelas quais o indivíduo se isola do papel e do
eu que a instituição admite para ele". O minucioso estudo de Goffman oferece
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os elementos essenciais ao entendimento dos mecanismos próprios do que
denomina instituições totais, sendo indispensável uma particularização de cada
instituição e do contexto social em que está inserida.

,

Para tratar de mulheres, as relações de gênero são as que explicam com

mais clareza o tema proposto~ E, para isto, a produção historiográfica é rica.
Temos Michelle Perrot, Joan ScoU, Mary Dei Priore, Heleieth Saffioti, a obra
"Gênero 'e Saúde", com vários textos interessantes e Marta Júlia Marques
Lopes, que ao trabalhar as relações de gênero na área da saúde, foi de ajuda
fundamenta~ para o desenvolvimento

~

deste estudo.

2 RELAÇÕES DE GÊNERO E PODER

Para Michelle Perrot (1989), há um discurso naturalista que insiste
na existência de duas espécies com qualidades e aptidões particulares. Aos
homens, o cérebro, a inteligência, a razão lúcida, a capacidade de decisão. Às
)I

mulheres, o coração, a sensibilidade, os sentimentos.
Os discursos constróem um sujeito com determinada identidade de
gênero e neles se estabelecem relações de poder.

Falar sobre mulheres significa falar das relações de poder entre homens
e mulheres. Para identificá-Ias como sujeitos é necessário analisar as
intrincadas relações de gênero, de classe, de raça e de geração.
Para Kergoat (1996, p. 23),

s relações sociais de sexo dinamizam todos os campos do
ocial. Toda relação social é sexuada, enquanto que as
lela9~es sociais de sexo são perpassadas por outras relações
oc/als:

~

. As relação de cfasse são analisadas enquanto relação
que imprimem conteúdo e direção concreta às relações que
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imprimem conteúdo e direção concreta às relações sociais de
sexo.

. Ao imers0, as relações de sexo são analisada como
elJ7prestandõconteúdos específicos às outras relações sociais,
(por exempkJ, como a norma da 'virilidade', tão presente no
meio operário masculino)."
Ainda, seguindo a reflexão desta autora,
)

"A relação social de sexo é:

. Particular, posto que elaborada a partir da visão da
opressão das mulheres;
. Não-fragmentada, pois existem relações sociais de sexo
em todos os meios, níveis sociais". (Kergoat, 1996, p. 20-21)
Dentro da diferença, da diversidade da organização da sociedade, o
)1

sujeito, construído como corpo unitário, uniforme e homogêneo, multiplica-se
em suas diferenças e particularidades.
A história das mulheres se fez separadamente da história paIítica e
econômica, confundindo-se com a história dos subjugados, dos dominados.
Historicamente, o feminino é entendido como subalterno e analisado fora da
história, porque a sua presença, embora constatada muitas vezes, não é
registrada, diluindo-se na homogeneidade do todo unitário. Assim, o seu
discurso se perde, é considerado como insignificante e até como divisionista.
Foucault (1977), estabelece que a sexualidade é produzida dentro de
contextos históricos. Assim, o modo como a anatomia se reveste socialmente é
que define a identidade de gênero e não propriamente o corpo em si.
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No caso das mulheres, tem-se buscado mostrar a sua presença

m~

história, incluindo-as como objeto de estudo, sujeitos da história; e, para isso, a
categoria de análise - gênero - é o termo usado para teorizar a questão da
diferença sexual, das relação de poder entre homens e mulheres.

),

A história contada somente no masculino, reivindicando um sujeito
universal, deixou aos historiadores a sensação de não estar contando toda a
história, faltando pensar a diferença. Os homens sempre consideraram normal
descreverem as mulheres, serem seus porta-vozes e, com este procedimento,
enclausuraram-nas e as tornaram invishteis.-.

A distinção entre o público e o privado estabelece a separação do poder.
O silêncio sobre a história das mulheres advém de sua não participação na
)J

arena política, pública e masculina, local exclusivo do poder.
As relações feminino/masculino são relações socialmente construídas,
portanto, culturais e históricas.
Para evitar dúvidas quanto ao significado deste espaço, a concepção
aqui utilizada refere-se à separação das esferas do público e do privado
estabelecida pela sociedade, onde espaço público é visto como uma região de
convivência social, de questões comerciais e políticas, etc., e este tipo de ação
a sociedade concebeu como pertencente aos homens, como atividades
separadas da família e dos amigos íntimos.
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o espaço ,privado, por outro lado, seria um local restrito de sociabilidade
protegido

da vida pública, inscrito dentro do círculo familiar e dos amigos

íntimos, sendo que a mulher, sobretudo a partir do século XIX, passou a ser
aliciada a cuidar deste espaço. A história tradicional ocupou-se sempre da
pesquisa da transmissão e exercício do poder político, ignorando a presença
).

de outros setores da vida s0cial.

Desta forma, um novo desafio é colocado para os historiadores
preocupados em recuperar a história de segmentos sociais até então não
considerados

como

objeto

de

análise

histórica.

É

fundamental

o

questionamento. de conceitos, como, por exemplo, o que se considera por
importância histórica(
),

Estudar a história das mulheres é repensar a oposição espaço privado
ou doméstico x espaço público. A história tradicional considera como
importante apenas o espaço público. O espaço doméstico e todas as relações
sociais que nele se estabeleceram, não são sequer consideradas históricas,
estão ausentes e à margem da história. Isto resulta da própria divisão sexual
do trabalho, onde a atividade desenvolvida na privacidade da casa não é vista
como trabalho produtivo. Parece ser este argumento a base das discriminações
que sofrem as mulheres em wande parte das sociedades ocidentais.
É necessário estudar sua história através de seus momentos, ou seja,
de suas lutas, de seus instantes de participação.
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A Enfermagem e as enfermeiras

não são enfermeiras e mulheres por

acaso da história. Tanto quanto a situação feminina em um sentido amplo, a
Enfermagem e as enfermeiras são produto de uma construção complexa e
dinâmica da definição de ser da Enfermagem e das relações entre os sexos.
Essas relações são hierarquizadas e com valor social diferenciado. (Lopes,
).

1996)
Podemos, então, afirmar, de acordo com Scott (1990) que o gênero
torna-se uma maneira de indicar construções sociais sobre os papéis
adequados aQs homens e às mulheres.

"O gênero é um elemento constitutivo de relações sociais fundadas
Jj

sobre as diferenças percebidas entre os sexos,'e o gênero é um primeiro modo
de dar significado às relações de poder". (Scott, 1990, p. 14)

Joan Scott em sua definição da categoria gênero nos ensina que o
gênero é uma categoria historicamente determinada que não apenas se
constrói sobre a diferença de sexos, mas sobretudo)uma categoria que serve
para "dar sentido" à esta diferença.
Gênero serve, portanto, para determinar tudo que é social, cultural e
).

historicamente determinado.
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2.1 Gênero e Enfermagem: Algumas Reflexões sobre Florence Nightingale

É na sociedade culturalmente mais caracterizada pelas disputas de
interesses individuais, a Inglaterra vitoriana do século XIX, onde predominam
),

nos meios intelectuais noções vulgarizadas das teorias de Malthus e de Darwin
aplicadas à sobrevivência humana em sociedade, que o descaso geral com os
cuidados de saúde, principalmente das camadas pobres da população ou
desvalidos do ponto de vista produtivo capitalista, iria manifestar-se de forma
mais aguda. Nesse contexto, como reação ao descaso com os cuidados da
saúde humana, surge a figura de Florence
Nightingale, cuja atuação marca o
\

~

aparecimento dos princípios da Enfermagem moderna. Miranda (1996) analisa
o quadro social da época e a dispensa de cuidados de saúde através de textos
de romances de Charles Dickens, onde Mrs. Sairey Gamp do romance Martin
Chuzlewitt destaca-se como o protótipo da enfermeira pré-Nightingale,

. desleixada

em relação - ao doente, profissionalmente descomprometida e

. entregue ao vício de bebidas alcoólicas. Para Pires (1989), essas funções eram
ocupadas por mulheres não absorvidas na produção industrial 'capitalista e
marginalizadas socialmente, devido ao desinteresse econômico que existia em
~

relação ao cuidado de doentes.

"As contradições do modo de produção capitalista que se
instalou na Inglaterra ensejaram o advento da Enfermagem
Moderna, por volta de 1860. Até então, as representações
sociais sobre a enfermagem eram ambivalentes: de um lado, a
enfermeira podia evocar a figura virtuosa da mãe e dona de
casa, devotada à caridade, de outro, a mulher de
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comportamento imoral e irresponsáve/". (Baptista e Barreira,
1997, p. 51)
Florence Nightingale, lady da oligarquia britânica com sólida formação
intelectual em várias áreas do conhecimento, não se enquadra nos preceitos
sociais destinados às mulheres de sua classe na sociedade vitoriana, que
),

limitavam a atuação feminina ao espaço doméstico, sob pena de julgamentos
morais com as conseqüentes dificuldades existenciais.~ Ao interessar-se pelo
cuidado de doentes e pelas questões de saúde, ela enfrenta as primeiras e
mais fortes manifestações de preconceito dentro de sua família. Mesmo assim,
ela não desistiu de estudar as condições de assistência aos doentes e pensar
em maneiras de melhorá-Ia. Assim, faria estudos e estágios fora de seu país
para conhecer como se desenvolviam as ações de assistência em outros

~

países: em Kaiserwerth, na Alemanha, em 1851, estudou e estagiou no
Instituto das Diaconisas, e em Paris, em 1853, permaneceu uma temporada na
Casa da Providência das Irmãs de Caridade "onde tinha autorização para
examinar o hospital, enfermarias e casa das religiosas" (Bassi, 1999, p. 31)
o Instituto das Diaconisas na Alemanha, na percepção de Florence era
um local precário em termos de assistência de enfermagem.

),

Florence criticou a higiene do hospital e refere ter se colocado em alto
nível de devoção, pois apesar das condições, não havia negligência por parte
das diaconisas. (Padilha, 1997)
Comentando o que Padilha refere sobre Florence, a autora argumenta
que "seus dons para a pesquisa e tomada de decisões facilitavam a análise de

46

cada situação e obtinha dados para,a futura implementação de um ensino de
enfermagem,

a partir das experiências que obtivera em cada local". (Padilha,

1997, p. 131)

Ela faria ainda experiências em seu país, atuando em situações de real
),

necessidade, tornando-se chefe, em Londres, em 1853, do corpo de
enfermeiras, de uma casa para atendimento a senhoras idosas bem nascidas.
No ano seguinte, contribuiria no combate a uma epidemia de cólera que
atingira a cidade de Londres. Mas o fato decisivo em sua vida e na sua
intervenção para o surgimento da Enfermagem dentro dos princípios que hoje
em dia conhecemos, foi sua participação como chefe das enfermeiras na
Guerra da Criméia, de outubro de 1854 a julho de 1856, onde, graças a sua

~

atuação e da sua equipe os índices de mortalidade no Hospital de Scutari em
I

poucos meses caíram de 42% para..D,2%.(Bassi, op._cit., p. 61) Seu êxito na
Criméia - não sem ter enfrentado diversos problemas que iam dos entraves
burocráticos a preconceitos sexuais até o descomprometimento profissional de
certas enfermeiras que ela desligou do grupo - lhe daria a projeção de heroína
nacional. Esse reconhecimento público conferiu-lhe poder para influenciar
decisivamente nas reformas dos hospitais militares britânicos e na fundação da
),

Escola de Treinamento para Enfermeiras, no Hospital S. Thomas, aberta em 24
de junho de 1860.

Em suas escolas, Florence baseava sua filosofia em quatro idéiascentrais:
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.

O dinh~iro público deveria manter o treinamento de enfermeiras e este,

deveria ser considerado tão importante quanto qualquer outra forma de ensino.
. Deveria existir uma estreita associação entre hospitais e escolas de
treinamento, sem estas dependerem financeira e administrativamente.
),

. O ensino

de enfermagem deveria ser feito por enfermeiras

profissionais, e não por qualquer pessoa não envolvida com a enfermagem.
. Deveria ser oferecida às estudantes, durante todo o período de
treinamento, residência com ambiente confortável e agradável, próximo ao
local.

As primeiras escolas de treinamento Nightingale ministravam cursos de
~

um ano, que, com o tempo, passaram a ser de dois anos. Florence deu origem
às prescrições médicas por escrito e,- t§ID.b..ém.
exigia que suas enfermeiras
acompanhassem os médicos em suas visitas aos pacientes "para prevenirem
erros, diretivas mal compreendias e instruções esquecidas ou ignoradas".
(Bassi, 1999)

A formação das enfermeiras Nightingale dava-se em obediência a
).

rigorosos preceitos morais, segundo os conceitos dominantes à época e como
reação à visão negativa da categoria das mulheres que se ocupavam do
cuidado de doentes no período anterior a Florence Nightingale. "Os valores
simbólicosje vocacionais da profissão de enfermeira constituíam um exemplo
da concepção de trabalho feminino baseada em um sistema de qualidades
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pessoais,

e não de qualificações.

(Lopes apud Barreira, 1999).. Quanto aos

movimentos pelos direitos da mulher ela não se posicionou e até recomendava
a suas enfermeiras distância desses movimentos para dedicarem-se a sua
ocupação profissional. Entretanto, tendo ela mesma enfrentado preconceitos e
restrições por seu engajamento profissional, não concordava com a visão
)j

conservadora de que às mulheres estava reservado ao espaço doméstico
(Bassi, op. cit., p. 107). Quanto a esse aspecto, podemos concluir que alguém
não precisa necessariamente adotar uma postura de engajamento ideológico
para lutar por mudanças culturais e sociais, e Bourdieu (1996, p. 30), ao tratar
das relações simbólicas entre os sexos na sociedade diz ter percebido coisas
bem mais interessantes nos romances de Virginia Woolf que em seus panfletos
I

'J',

feministas. No aspecto técnico passam a ser observados uma série de medidas

ligadas à higiene e à assepsia no cuidado dos pacientes. É valorizada a
sensibilidade e percepção das enfermeiras no trato com o doente. Esse novo
campo do saber passa, na concepção de Nightingale, que tivera forte influência
em sua formação, além de ciências como matemática e estatística, a ser
considerada uma ciência e uma arte (Waldow, 1995).
Anterior ao período Nightingale, não só os cuidados de Enfermagem
),

eram. exercidos em condições precárias, mas também a Medicina não era
exercida com muito rigor profissional e preocupações científicas. Muitas
pessoas adoeciam ê morriam pelas péssimas condições sanitárias e de higiene
em que viviam. A partir da criação da Escola de Enfermeiras do Hospital S.
Thomas e de disseminação mundial de um método de ensino, aprendizagem e
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dispensa de cuidados como uma nova ciência que deveria usar conhecimentos
também de outros campos passam também a ocorrer conflitos envolvendo
questões de poder na organização do trabalho e privilégio do saber no campo
da saúde a nível mundial (Pires, op. cit., p. 122). Assim, sem que Florence
nunca tenha ido aos Estados Unidos, suas idéias influenciaram profundamente
)f

a Enfermagem norte-americana, onde a enfermeira passou a desempenhar
papel fixo no mercado de trabalho (Sauthier & Barreira: 1999, p. 29). Para
Waldow (op. cit., p. 49), as metas propostas por Florence Nightingale, pela sua
abrangência conceitual sobre saúde, que não tratava da questão do indivíduo
I

doente de maneira isolada, mas a vinculava à vida social que incluía também
os indivíduos sadios, ainda são válidos e precisam ser lidas à luz da atualidade,
:1.

objetivando transformações sociais em prol da qualidade de vida.
Ao seu ver, para a melhoria do estado de saúde do país, o ensino da
Enfermagem era uma grande responsabilidade das enfermeiras. Preconizava a
idéia de que a saúde era não apenas estar bem, mas ser capaz de usar toda a
nossa capacidade.

Florence julga que o propósito da enfermagem era colocar-nos na
melhor condição possível para que a natureza possa restaurar ou preservar a
)o

saúde, prevenir ou curar as doenças (Bassi, 1999).

Florence Nightingale rompeu com os preconceitos da época que faziam
da mulher a prisioneira do lar.
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2.2 O Processo de Trabalho, a Mulher e o Contexto Sócio-Econômico

Para o indivíduo que busca o conhecimento do social esta visão implica
).

em que ele saia de si mesmo e "adquira a consciência de fazer parte de um
todo que nos transcende, a que no presente damos continuidade, e que os
homens vindos depois de nós, continuarão no porvir". (Goldmann, 1967, p. 22)
Visto sob este ângulo, o objeto das ciências históricas inclui todas as
ações do homem, de qualquer tempo ou lugar, e que ainda são importantes e
influenciam no seu modo de existir, do presente ou do futuro. Este caráter
globalizante da construção do conhecimento social o diferencia da abordagem
das ciências físico-químicas que estão voltadas para o estudo de fatos
"exteriores" aos homens, do meio sobre o qual o homem atua. Ao contrário, as
ciências históricas são a análise "da própria ação do homem, de sua estrutura,
das aspirações que a animam e das alterações que sofre". (idem, 1967, p. 22)
Toda a problemática que determina as diferenças verificadas de
participação no processo de trabalho, tanto masculino quanto feminino, no
~

conjunto da sociedade brasileira, durante seu processo histórico, não pode ser
visualizada separadamente da própria formação histórica que determinou os
diferentes estágios da nossa sociedade em sua configuração global. Sabe-se
que a sociedade não é constituída por ilhas de contextos isolados, mas que se
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estrutura na interligação e atuação concomitante das várias partes que
configuram o todo social. E, é sobre este todo que tentaremos caracterizar os
aspectos mais significativos e relacionados com o tema em estudo.
Assim, temos uma situação de trabalho que é determinada por uma
situação de nação.

,.

Numa rápida visão do contexto mundial verificamos em primeiro plano
que existem acentuadas diferenças de desenvolvimento e, conseqüentemente,
.

de condições sociais de vida entre os vários países. Reportando-nos à década
de 50, a estrutura econômica com acentuadas diferenças entre os países do
bloco ocidental, transformou-se num nascedouro de reflexões fecundas sobre a
questão do desenvolvimento e de suas implicações. Elas foram surgindo
inspiradas nas modificações concretas que as novas formas de participação
.dos países da América Latina .no capitalismo mundial, iam gradativamente
determinando.

No caso da América Latina, houve um acentuado processo de
industrialização

após a 11 Guerra

Mundial

que, para Femando

Henrique

Cardoso (1969, p. 4) constituiu-se numa "intemacionalização do mercado
interno", visto que o mercado de cada um destes países vinculou-se ao
mercado dos países centrais, de tal maneira que a diferença é meramente
"espacial". Assim pode "dar-se uma situação de desenvolvimento e uma
situação de crescente dependência" (Cardoso, 1969, p. 4)
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o estabelecimento de uma unidade industrial acena para a possibilidade

. de geração de novos empregos, principalmente para extensas camadas rurais
expulsas e desempregadas em função da elevada concentração da
propriedade rural que é uma tônica na América Latina. Estes contingentes
ocorrem nos centros industriais urbanos e vão formando o famoso "exército de
)f

reserva de mão-de-obra" e ampliando o cinturão marginalizado dos centros
urbanos, já que a tecnologia empregada se adequa à situação dos países
.periféricos.

Entré 1950 e 1960 verifica-se uma acentuada renovação tecnológica
com aplicação maciça de capital, que estava bastante escasso até aquele
momento, e, paralelamente dá-se um recuo na utilização de mão-de-obra. Este
período corresponde a instalação básica do parque industrial.
"A brusca queda no crescimento do emprego ocorrida na
década de 50, parece relacionar-se ao comportamento do setor
externo da economia brasileira. É assim que o período que vai
desde a recuperação do comércio internacional (pós Segunda
Guerra), até 1954 se caracteriza pela significativa retomada do
crescimento do setor externo, o que possibilita a importação de
grandes quantidades de bens e equipamentos e o investimento
maciço de capital nos mais variados setores de atividades".
(Lewin, et a/., 1977, p. 99)
Tomando como ponto de partida de que não é o desenvolvimento que
aumenta a participação da mulher na força de trabalho mas o objetivo deste
desenvolvimento e sua função no contexto do sistema capitalista, podemos
visualizar melhor a organização do modo de produção não como um conceito
abstrato, mas como um todo oFganizacionalfortemente vinculado à realidade.
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Desta forma existem valores sociais específicos que determinam a hierf,lrquia
dos membros

de uma dada sociedade,

muitos dos quais atuando

como

"marcas sociais" determinantes da maior ou menor participação dos indivíduos

no sistema de produção. Entre estes valores sociais difundidos relacionam-se a
raça e o sexo, considerados como de ordem natural.
)!

Segundo análise de Saffioti (1976, p. 31) os indivíduos portadores
destes valores sociais selecionados, constituem categorias subalternas que.
"operam segundo as necessidades e conveniências do sistema produtivo de
bens e serviços, assumindo funções diferentes de acordo com a fase de
desenvolvimento do tipo estrutural da sociedade", sendo assim chamados ou
não.

Para Saffioti (1976), os preconceitos que pesam sobre a mulher não
podem ser

isoladamente responsabilizados pela precariedade de sua

integração na estrutura de classes (e na estrutura econômica vigente) da
sociedade capitalista. Pensa ela que estas "superestruturas ideológicas" não
poderiam sobreviver se não encontrassem sólidos suportes na infra-estrutura
econômica, os quais têm a função de encobrir e coiltemporizar as raízes sócioeconômicas causadoras do relativo insucesso de amplos contingentes
humanos em ganhar os meios de subsistência. Esses preconceitos, com suas
--

conseqüências de ordem prática em favor da acumulação de capital, se
realimentam e se desenvolvem segundo as conveniências de base econômica
da sociedade.
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Outro aspecto a considerar, neste panorama, irregular de participação

profissional da mulher, diz respeito aos tipos de ocupação que lhe são
'" oferecidos. Da mesma forma como parcela ampliada do "exército industrial de

reserva" ela atua no mercado de trabalho ao sabor das oscilações do mesmo,
não lhe cabendo a possibilidade de decidir-se como trabalhadora no seu plano
~

de vida. Assim, também existe uma coação do sistema para determinar que
atividades ela irá desempenhar. Na maior parte das ofertas de trabalhos está
presente a relação vida doméstica/vida profissional, sendo que as atividades de
origem no lar são consideradas as mais adequadas e são as mais aceitas no
meio social.

É importante também ressaltar que, as oportunidades que se abriam
para as mulheres no mercado de trabalho estavam associadas ao processo de
educação que as mesmas começavam a receber. Isto é, existe uma correlação
positiva entre os níveis educacionais das mulheres e sua participação na força
de trabalho formal. (Alves, 1980)
A conexão opera de duas formas: as mulheres instruídas eram (e são)
mais fortemente motivadas para o trabalho e sua instrução Ihes possibilita a
qualificação para empregos mais compensadores.

A mulher esteve sempre presente no processo produtivo desde o início
das civilizações. Nos períodos de guerra com a ida dos homens para a frente
de batalha, ela passou a ocupar os espaços deixados por estes, aumentando o
número de empregados na indústria e comércio. Quando, no período de pósguerra, os homens voltaram a ocupar seus lugares, as mulheres, com a

).
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desculpa de que deveriam cuidar do lar, foram retiradas em grande número do
mercado de trabalho, passando a integrar Ô que Marx denominou "o exército de
reserva", tão necessário para a manutenção da sociedade capitalista.3

Na medida em que a mulher era tida como ser submisso, esperava-se
que trabalhasse quando solicitada e fosse retirada quando seus serviços já não
eram necessários. Com o desenvolvimento do setor terciário, a grande
concentração de mão-de-obra feminina vai se dar neste setor, o que não
significa, necessariamente, uma vitória feminina; porém, isso vai possibilitar o
aumento de oportunidades para a mulher no mercado de trabalho.

3

No períodode guerra,os paísesenvo(vidosnoconflitodeixamde produziros seus principais

artigos de exportação e mesmo gêneros para o consumo interno. Em função disso, países
como o Brasil começam a se dedicar às indústrias substitutivas destes produtos, inclusive
voltados para a exportação. Com a volta à normalidade, a produção brasileira não está em
condições de competir no mercado externo e isto provoca um esvaziamento do número de
empregados no setor, atingindo principalmente as mulheres.

3 ANTECEDENTES EXTERNOS DO ENSINO DA ENFERMAGEM
MODERNA NO BRASIL

3.1 As Escolas de Enfermagem na Inglaterra (1860)

Apesar da existência secular da Enfermagem, a história da Enfermagem
Moderna tem início a partir da segunda metade do século XIX com Florence
Nightingale, na Inglaterra (Silva, 1986; Pires, 1989), o qual baseava-se em
criteriosa seleção das candidatas ao curso, na sistematização do ensino teórico
e da prática correspondente e na total autonomia da escola em assuntos
financeiros e pedagógicos. No entanto mantinha o caráter religioso e caritativo,
servindo ao próximo como meio de aperfeiçoamento espiritual, principalmente
aos pobres e necessitados (Fernandes, 1985; Germano, 1993).

Para o curso, a aluna deveria ser sóbria, honesta, leal, digna de
confiança, pontual, calma e ordeira, correta e elegante. Tomava também
conhecimento do currículo no qual, segundo Carvalho (1972), esperando-se
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que desenvolvesse várias habilidades, entre elas - em curativos de pústulas,
queimaduras, escaras, ferimentos, na aplicação de fricções terapêuticas,
cataplasmas e curativos menores; - na aplicação de sanguessugas, externa e
internamente.

o Sistema Nightingale expandiu-se rapidamente a princípio na própria
Inglaterra e países escandinavos e, posteriormente nos Estados Unidos e
Canadá. Assim, o que se encontrava na Inglaterra neste momento interfere no
ensino nos Estados Unidos que por sua vez, vem influenciar o ensino na
Enfermagem brasileira.

3.2 As Escolas de Enfermagem nos Estados Unidos (1870)

Nos Estados Unidos, segundo Carvalho (1972), no período de 1873 a
1890 foram criadas trinta e cinco escolas; em 1900 o número subiu a 432; em
1909 já existiam

1096 escolas em funcionamento. O primeiro curso

universitário para a formação de enfermeiras foi criado na Universidade de
Minnessota, em 1909. Seis anos após, em 1916, existiam quinze desses
cursos em funcionamento nos Estados Unidos.
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As escolas norte-americanas tinham como finalidade prover assi$tência
aos pacientes indigentes por meio do trabalho das estudantes e preparar
enfermeiras para a comunidade. No entanto, houve um predomínio do
treinamento em serviço ~sema preocupação com o crescimento intelectual das
estudantes,;apenas interesse em torná-Ias rápidas e eficientes no atendimento
aos doentes. (Carvalho, 1972; Fernandes, 1985)
Em 1917, a National League of Nursing Education publicou uma obra,
trazendo uma tentativa concreta de padronização do currículo das escolas,
sugerindo para tanto o curso de três anos (com o programa teórico totalizando
cerca de 590 horas), exigência do secundário completo para admissão, prática
obrigatória nos diversos serviços hospitalares e práticas eletivas.
Falhas graves nas condições de vida e de estudos das alunas de
Enfermagem foram apontadas no relatório "Goldmark Raport", publicado em
1923, que enuncia uma série de recomendações, entre elas a necessidade do
curso secundário para admissão na escola; colocação de algumas escolas nas
universidades; programas com objetivos educacionais; trabalho das estudantes
a um máximo de 48 horas por semana; curso com duração mínima de 28
meses. (Carvalho, 1972)

Até os anos 50 o currículo de Enfermagem passou por várias revisões,
análises das falhas do sistema educacional e modificações baseadas nas
funções e no papel que as enfermeiras deviam desempenhar na equipe de
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saúde na çompetência e eficiência técnica delas exigidas, visando melhorar o
programa das escolas.

4 ASPECTOS HISTÓRICOS DA FUNDAÇÃO DE ESCOLAS DE
ENFERMAGEM NO BRASIL

No Brasil, especialmente nas últimas décadas, o ensino de Enfermagem,
tem passado por muitas modificações em meio aos movimentos sociais.

o ensino

sistematizado da Enfermagem data de pouco menos de um

século. Antes disso não havia propriamente escolas de Enfermagem, mas
instituições religiosas cujo ensino e orientação da prática não obedeciam a
nenhum programa formal. O aprendizado dava-se empiricamente, pela
imitação dos superiores e dos já iniciados na arte (Carvalho, 1972; Silva, 1986,
Almeida e Rocha, 1986).
Consideramos ter sido o período de 1890 a 1950, bastante rico em
acontecimentos que delinearam os contornos da Enfermagem brasileira na
atualidade e, mesmo que esta temática tenha sido discutida isoladamente por
vários autores, procuramos compilar alguns estudos no sentido de aclarar
determinadas questões para a reflexão sobre esta fase da história da
Enfermagem e suas possíveis relações com o presente e com o futuro. Assim,
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discutir esta temática despertou-nos

para questões bastante abrangentes

medida em que os fatos em si, articulam-se

na

no conjunto dos movimentos

sociais no Brasil durante esta fase- de sua história em particular.

Portanto,

partimos do pressuposto de que fatos históricos não acontecem de maneira
linear e isolados, mas inseridos em um contexto social, político e econômico,
resgatamos na história, elementos que direta ou indiretamente estejam
relacionados com acontecimentos relevantes no ensino da Enfermagem.
A literatura aponta que a Enfermagem, historicamente, busca sua
autonomia enquanto profissão na área da saúde, procurando adequar-se às
determinações sociais e legais das Políticas de Saúde e Educação. Segundo
Freitas (1990), possui no seu ensino o veículo para a sistematização de
conhecimentos, atitudes e habilidades, alicerçados pelos padrões morais,
éticos e técnicos da profissão, os quais irão compor o conteúdo instrucional,
formal, transmitido pela escola a seus alunos. Nesse sentido, concordamos
com Silva (1986), ao pontuar que os momentos históricos principais da
Enfermagem no Brasil devem, conseqüentemente, serem interpretados tanto
através de sua especificidade quanto ao seu relacionamento com as
transformações gerais na infra-estrutura da sociedade brasileira. Isto significa
que a história da Enfermagem não se processa num espaço abstrato, mas ela
se dá de forma concreta na sociedade brasileira com seus determinantes
econômicos, políticos e ideológicos (Germano, 1993).

Antes do advento da "Enfermagem Moderna" no país, a Enfermagem
brasileira estava nas mãos de irmãs de caridade e de leigos (recrutados
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sobretudo

entre

exclusivamente

ex-pacientes

e

serventes

à mercê do empirismo

dos

hospitais),

quase

que

de ambos, forjado no embate das

. exigências concretas das rotinas das Santas Casas de Misericórdia espalhadas
pelo Brasil. (Silva, 1986; Almeida e Rocha, 1986)
Portanto a Enfermagem exercida desde a fundação das primeiras
Santas Casas tinha um cunho essencialmente prático; daí por que eram
<

excessivamente simplificados os requisitos para o exercício das funções de
enfermeiro,. não havendo exigência de qualquer nível de escolarização para
aqueles que as exerciam. Essa situação perdurou desde a colonização até o
início do século XX, ou seja, uma Enfermagem exercida em bases puramente
empíricas. (Germano, 1993)
A mesma autora aponta que na época do descobrimento do Brasil os
índios, na pessoa dos pajés, foram os primeiros a se ocuparem dos cuidados
daqueles que adoeciam em suas tribos. Com a colonização outros elementos
assumiram também essas responsabilidades, dentre eles os jesuítas e
posteriormente por religiosos, voluntários leigos e escravos selecionados para
tal tarefa. Dessa forma, gradativamente surge a Enfermagem, com fins mais
curativos que preventivos e exercida no início, ao contrário de hoje,
praticamente por pessoas do sexo masculino.

Com a proclamação da República, as relações entre a Igreja e o Estado
ficam estremecidas, chegando ao rompimento. Houve a desanexação do
Hospício Nacional de Alienados da Santa Casa de Misericórdia, que repercutiu
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na estatização da assistênc~a aos doentes mentais e, os médicos assumem o
poder. As relações com as irmãs de caridade, responsáveis pela administração
interna do Hospital, se tornam insustentáveis
destas

abandonarem

repentinamente

neste novo sistema a ponto

o serviço.

(Fernandes,

1985; Gussi,

1987)

Conforme aponta Gussi (1987), em meio ao discurso de melhoria da
assistência psiquiátrica e a situação em que ficou o serviço do Hospício com a
saída das IreligiOSaSe conseqüente falta de mão de obra para assumir os
trabalhos,

I

praticamente ao mesmo tempo em que foram convidadas

enfermeiras francesas para suprir a deficiência de recursos humanos para a
assistência, foi também vislumbrada a possibilidade de se solucionar o
problema criando-se uma escola para enfermeiros e enfermeiras. Em seguida à
saída das religiosas foi assinado pelo Governo Provisório da República o
Decreto 791/1890 (Brasil, 1974), que dispõe sobre a criação da Escola
Profissional de Enfermeiros e Enfermeiras anexa ao Hospital de Alienados.
Este Decreto fixava os objetivos da Escola, currículo, duração do curso,
condições de inscrição e matrícula, título conferido, garantia de preferência de
emprego e aposentadoria aos 25 anos dos candidatos exigia-se no mínimo
saber ler e escrever, conhecer aritmética e apresentar

atestado de bons

costumes.

Esta Escola seguia o sistema francês que, segundo Perrot:
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"...

dois modelos de cuidados de enfermagem diferenciam a

Grã-Bretanha e a França. ... O modelo francês corresponde, tal
como o concebeu, numa óptica e em circunstâncias muito
políticas, o doutor Bournevílle, artesão da laicização dos
hospitais parisienses na virada do século, na admissão de
moças do povo, essas bretãs que constituíam na época o
essencial da domesticidade parisiense, auxiliares obedientes e
dedicados dos médicos, mais ajudantes do que enfermeiras.
Essas enfermeiras pobres, não raro celibatárias, moravam no
hospital, como as religiosas que elas substituíam". (Perrot,
1998, p. 109)
Segundo Gussi (1987), um incêndio destruiu os arquivos da Divisão
Nacional de Saúde Mental, na década de 60, o que impossibilita detalhes
oficiais quanto ao funcionamento da Escola Profissional de Enfermeiros e
Enfermeiras até 1905 e, também, com relação à vinda das enfermeiras
francesas ao Brasil para assumir o Hospício Nacional com a saída das
religiosas.
o Sistema Nightingale espalhou-se rapidamente pelo mundo inteiro,
levado principalmente pelas pioneiras inglesas e norte-americanas. Em 1892
foi instalado em São Paulo o "Hospital Evangélico", para estrangeiros, hoje
Hospital Samaritano, com um corpo de enfermeiras inglesas oriundas de
escolas orientadas por Florence Nightingale. O curso de Enfermagem iniciado
neste Hospital por volta de 1901-02 trazia todas as características do sistema
inglês sendo, inclusive, ministrado nesse idioma, para estudantes recrutadas
nas famílias estrangeiras do sul do país, tendo como objetivo precípuo preparar
pessoal para a Instituição. Essa Escola nunca chegou a ser reconhecida por
tratar-se de iniciativa privada que visava unicamente preparar pessoal para o
próprio hospital. (Carvalho, 1972)
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Para atender à emergência da Primeira Grande Guerra foram criadas
Escolas de Enfermagem da Cruz Vermelha, em São Paulo, em 1914, e no Rio

de Janeiro, em 1916, que não adotaram o modelo nightingale. (Baptista e
Barreira, 1997)
Estas Escolas, segundo Carvalho (1972) eram subordinadas ao
Ministério da Guerra, preparando enfermeiras em cursos de dois anos de
duração.

Todas essas escolas eram vinculadas a hospitais e não se integraram
ao sistema oficial de ensino.

o que têm em comum essas iniciativas é a característica de
representarem, por razões de naturezas diversas, uma contraposição à
hegemonia da Igreja Católica em relação aos hospitais brasileiros. (Baptista e
Barreira, 1997).

No início do século XX, a situação das cidades portuárias das cidades
brasileiras era precária colocando em risco o comércio de exportação e a
política de imigração. Destacava-se o Rio de Janeiro, importante via de acesso
no país na época. Assim, sobre pressão dos mercados internacionais são
adotadas medidas visando o controle das endemias através do saneamento
dos portos.

Tendo como pano de fundo a necessidade de controlar a febre amarela,
o Estado implementa um mercado de trabalho de saúde pública ao promover a
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reforma Carlos Chagas, ao criar o Departamento Nacional de Saúde Pública

(DNSP) e as Caixas de Aposentadorias e Pensões (CAPs), instituídos pela Lei
Eloy Chaves. (Sauthier e Barreira, 1999)
o DNSP liderava o discurso higienista, que buscava o prestígio científico
e tentava evitar o debate político. No entanto, como a reforma Carlos Chagas
se fez com a cooperação da Fundação Rockfeller e tinha como centro difusor
de idéias a Escola de Saúde Pública da Universidade Johns Hopkins
(Baltimore), sendo assim, recebia críticas de cunho nacionalista.

As circunstâncias favoráveis a uma reforma sanitária ensejaram a
criação de uma enfermagem de alto padrão no país, por iniciativa do cientista e
sanitarista Carlos Chagas, no interior do aparelho de estado. (Barreira, 1998)
Segundo o DNSP o papel da enfermeira de saúde pública seria o de
mediadora, encaminhando os médicos para os doentes e os doentes para os
médicos, e ainda exercendo funções de inspetor sanitário, de educadora, de
enfermeira de cabeceira e de agente social. (Barreira, 1999)

Neste modelo, o cuidado é feminino e profissional, mas enquadrado pelo
discurso do sanitarismo internacional e inspirado na figura idealizada da
mulher, fundada na abnegação, na devoção ao serviço, no cumprimento estrito
das ordens médicas e na colaboração com as autoridades constituídas.

A implantação do modelo angloamericano de enfermagem no Brasil,
ocorreu sob a égide da saúde pública, no bojo da Reforma Sanitária de 1920,

Biblioteca
Esc. de Enfermagem da uFRGS

67

para atender a necessidade de pessoal ~o campo da saúde pública, com
objetivo de dar continuidade às atividades de educação sanitária que haviam
sido iniciadas por médicas sanitaristas. (Alcântara, 1996)

Silva (1986), aponta que este fato, no que se refere à Enfermagem
brasileira, representa um marco de extrema importância, isto é, o advento da
Enfermagem Moderna no país, 63 anos depois de seu surgimento na
Inglaterra. Surge num momento em que o Estado brasileiro emergente institui
,políticas de saúde voltadas ao controle das grandes endemias e epidemias que
colocavam o Brasil numa posição ameaçadora ao desenvolvimento do
comércio internacional, porém contava com escassos equipamentos de saúde
e mão de obra qualificada para a viabilização das ações coletivas propostas.
Fernandes (1985), considera que esta institucionalização se deu, não
somente pelo fato do Estado reconhecer a necessidade da Enfermagem na
melhoria das condições sanitárias da população, ao lado do atendimento dos
interesses econômicos do país, mas, também, como resultado de algumas
pressões para se implementar esta sistematização.

Foram criados,. no auge desta reforma sanitária: um serviço de
enfermeiras de saúde pública; um hospital geral de assistência (atual Hospital
Escola São Francisco de Assis/UFRJ); e uma Escola de Enfermagem,
vinculada a esse hospital.

Os três órgãos de enfermagem eram subordinados à Superintendência
do Serviço de Enfermeiras, a qual ligava-se diretamente ao Diretor Geral do
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DNSP. Essa foi a prime:iraEscola organizada e dirigida por enfermeiras e cujo
quadro de pessoal de ensino contava com a maioria de enfermeiras. (Baptista
e Barreira, 1997)

Tiveram papel proeminente na fundação desta primeira Escola,
assumindo as atividades atinentes à sua direção e ensino, um grupo de
enfermeiras norte-americanas lideradas por Ethel Parsons e Clara Louise
Kienninger que vieram para o Brasil através do Serviço Internacional de Saúde
Pública da Fundação Rod\{feller (Carvalho, 1972). Para Germano (1993), havia
interesse desta fundação em criar condições sanitárias adequadas ao
desenvolvimento capitalista.
Este grupo de enfermeiras norte-americanas foi denominado de Missão
Parsons, por ter sido chefiado por Ethel O. Parsons, a primeira de suas
integrantes a chegar no Brasil e a última a partir.
o

discurso das enfermeiras americanas encarnava a mística da

Fundação Rockfeller, com sua ética religiosa de trabalho e temperança, sua
organização paramilitar e seu apelo à amizade entre Brasil e Estados Unidos.
Seus fundamentos eram a superioridade da civilização americana, o
movimento sanitário internacional e o hospital moderno, facilitadores da
ampliação de sua área de influência.
Barreira (1999) salienta que as dirigentes da Missão de Cooperação
Técnica para o Desenvolvimento da Enfermagem no Brasil (Missão Parsons),
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eram símbolos da mulher e da enfermeira americanas, dos quais elas
constituíam o modelo e as porta-vozes autorizadas.
o projeto da Missão centrava-se no treinamento técnico para o exercício
da arte da enfermagem. (Almeida e Rocha, 1986)
A formação do habitus profissional incluía conhecimentos introdutórios
de ciências afins, a sistematização dE:1técnicas de enfermagem e os padrões

de

conduta

profissional.

O material

didático

utilizado era

composto

princiJjalmente de textos americanos traduzidos. (Sauthier e Barreira, 1999)
Neste modelo, o cuidado é feminino e profissional, enquadrado por um
discurso político, masculino e de fundo etnocêntrico.
Logo após a formatura da primeira turma, a escola do DNSP tomou a
denominação de Escola de Enfermeiras d. Anna Nery, passando a ter como
patrona uma figura representativa dos ideais tanto religiosos como patrióticos.
(Barreira, 1999)
A adesão inicial das enfermeiras brasileiras ao modelo anglo-americano
de enfermagem foi plena e reforçada pelas viagens de estudo aos EUA. E até
porque um dos efeitos da violência simbólica é a transfiguração das relações
de submissão em relações afetivas, e a transformação do poder em carisma, o
,

qual suscita uma espécie de encantamento.
E isto porque a submissão à ordem estabelecida nem sempre equivale a
um consentimento consciente e a uma adesão eletiva e sim a um
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reconhecimento prático, tácito e infraverbal, isto é, a uma violência simbólica.
(Bourdieu, 1989)
Durante os dez anos de permanência da missão norte-americana de
enfermeiras, não surgiu, no Brasil, outra Escola de Enfermagem.

o

funcionamento

da

Escola

foi

regulamentado

pelo

Decreto

nO.

16300/23 que aprovava o regulamento do Departamento Nacional de Saúde
Pública, e que determinava o currículo da Escola (Brasil, 1974). De acordo com
Carvalho (1972), o curso possuía as seguintes características:
. Duração de dois anos e quatro meses, divididos em cinco fases, a
última das quais reservada para a especialização Enfermagem clínica,
Enfermagem de saúde pública;
. Exigência de diploma de Escola Normal como requisito de entrada
facilitando, porém, a admissão dos candidatos que, na falta desse diploma,
provassem capacitação para o curso;

. Os quatro primeiros meses correspondiam ao período probatório das
escolas norte-americanas, sendo essencialmente teórico;

. A prestação de oito horas diárias de serviços ao hospital era
obrigatória, com direito a residência, pequena remuneração mensal e duas
meias folgas por semana.
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o confronto do conteúdo do currículo dessa primeira ~scola brasileira
com as determinações contidas no "- Curriculum" norte americano de 1917
mostra a grande semelhança entre os dois, tanto na parte teórica quanto nos
serviços nos quais as alunas deveriam estagiar e a fragmentação do currículo
em disciplinas de pequena carga horária e de curta duração constituía uma das
principais características dos dois currículos.

o

Art. 429 do Dec. nO. 16300/23 não continha o número de horas

destinadas à parte teórica e ao estudo; entretanto, o Art. 418 do mesmo
Decreto estabelecia claramente a obrigatoriedade do "serviço diário de oito
horas no Hospital Geral de Assistência", o que leva à conclusão de que as
horas destinadas ao ensino teórico e ao estudo fossem em acréscimo as
quarenta e oito horas semanais de prática hospitalar (Brasil, 1974).
A publicação dos livros "Essentials of a Good School of Nursing" e
"Nursing for the Future" e tradução de ambos para o português pelo então
Serviço

Especial de

Saúde Pública tiveram grande

repercussão

no

desenvolvimento da Enfermagem brasileira. Junto a isso houve influência
também

das

escolas

universitárias norte-americanas, às

quais

eram

encaminhadas as docentes de algumas das escolas do país para cursos de
aperfeiçoamento e de pós-graduação. (Carvalho, 1972)
Assim, através do decreto 17268/1926, é institucionalizado o ensino de
enfermagem no Brasil e, em 1931, pelo decreto 20109 da Presidência da
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República, a Escola Anna Nery foi consicierada oficial, um padrão para todo o
país.

Portanto os anos 20 e 30 marcaram a implantação

da Enfermagem

Moderna no Brasil e a partir de então, o ensino na área se expandiu

atenção

ao

aumento da

demanda desses

em

profissionais impulsionado

basicamente pela crescente urbanização e pelo processo emergente de
modernização dos hospitais e com isso começa a transferência da
Enfermagem das congregações religiosas às mãos laicas.

É importante apontar ainda que a partir de então, a Enfermagem procura
consolidar-se buscando garantir seu espaço profissional com a fundação em
1926 da Associação Nacional de Enfermeiras Diplomadas Brasileiras, com a
regulamentação do exercício da Enfermagem pelo Decreto 20109/31 e também

com a publicação da revista "Anais de Enfermagem" em 1932 (Carvalho, 1972;
Silva, 1986; Germano, 1993).

Em 1937, é considerada instituição complementar da Universidade do
Brasil e em 1946, é definitivamente incorporada a esta Universidade (Brasil,
1974). A política educacional estatal até 1930, era praticamente inexistente. A
monocultura latifundiária exigia um mínimo de qualificação da força de trabalho
a qual se compunha quase exclusivamente de escravos trazidos da África, não
havia nenhuma função de reprodução da força de trabalho a ser preenchida
pela Escola (Freitag, 1986). A década de 20 encerra-se com apenas uma
Escola de Enfermagem oficial no país. A crise mundial de 1929 encaminha as
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mudanças

estruturAis

que vão caracterizar

o modelo de substituição

das

importações, é o marco para o processo de industrialização. Segundo Freitag
(1986), a classe até então hegemônica dos latifundiários cafeicultores, é
forçada a dividir o poder com a classe burguesa emergente. No âmbito da
educação inicia-se o movimento de expansão e democratização da escola. São

transformados os objetivos da escola que passa a privilegiar a formação de
quadros de trabalhadores especializados em todos os campos exigidos pela
sociedade moderna.

Em 1930, é criado o Ministério da Educação e Saúde, a Constituição de
1934 estabeleceu a necessidade de elaboração de um Plano Nacional de
Educação que coordenasse e supervisionasse as atividades de ensino em
todos os níveis do país e, na Constituição de 1937, é introduzido o ensino
profissionalizante (Cunha, 1977). Acontece assim, neste período, uma tomada
de consciência por parte da sociedade política da importância estratégica do
sistema educacional para assegurar e consolidar as mudanças estruturais
ocorridas (Freitag, 1986). A educação passa a ser um meio de preparo dos
cidadãos para as diversas ocupações, que naquele momento são exigidos
pelos processos de urbanização e de industrialização. Socialmente, a
industrialização representa a consolidação de dois componentes, a burguesia
industrial e o operariado, pois, é a partir daí, que o povo começa a existir
enquanto

expressão

política. As

manifestações urbanas

organizadas,

retratavam de forma mais objetiva a insatisfação dos setores de classe
dominada (Ribeiro, 1988).

74

Por outro lado, as mudanças que se observam no quadro social e
urbano, em decorrência do processo de industrialização, da organização das
classes empresariais e dos assalariados urbanos, impulsionam o movimento da

previdência social e a expansão dos programas de assistência à saúde,
ampliando-se assim, a demanda desses serviços de atenção ao doente
(Freitas, 1990). O enfoque sanitário caracterizado pela ênfase no saneamento
dos portos, da década de 20 entra em declínio e cresce a importância da
Previdência Social. Ocorre um aumento do número de hospitais em
decorrência da expansão da medicina privada voltada para a assistência
curativa individual. Aliada ao declínio da prática sanitária e conseqüentemente
do DNSP, decresce a importância da CAPs e surgem os Institutos de
Aposentadorias e Pensões (IAPs). É criado o Departamento Nacional de
Previdência Social. (Skidmore, 1998)
A fundação da primeira Escola de Enfermagem em 1923 não implicou no
imediato surgimento de outras, isto vem acontecer na década de 30 alicerçada
pelo modelo de assistência médica curativa e no momento em que a política
educacional assume o treinamento da força de trabalho. O ensino na área de
enfermagem se expandiu, atendendo ao aumento da demanda dessa nova
categoria profissional, aumento este impulsionado principalmente pelo ritmo de
urbanização existente e pelo processo de modernização dos hospitais (Silva,
1986). A expansão do ensino da enfermagem nas décadas de 30, 40 e 50
aconteceu a partir de uma realidade social definida, num contexto de
acelerados processos de urbanização e industrialização, das quais as políticas

),
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educacionais de saúde eram reflexos. O relatório de levantamento de recursos
e necessidades de enfermagem no Brasil realizado nos anos de 1956 a 1958

pela Associação Brasileira de Enfermagem - ABEn explicita esta expansão:
Tabela - Número de escolas de enfermagem: 1916 - 1956
Período
1916-1921
1922 - 1926
1927 - 1931
1932 - 1936
1937 -1941
1942 -1946
1947-1951
1952 - 1956

Número de Escolas
01
01
02
05
06
11
07

Fonte: ABEn, 1980.

Até 1956 havia 33 escolas de enfermagem, vale destacar a participação
da Igreja neste processo, segundo Carvalho (1972), até 1954 existiam 12
escolas de enfermagem e 11 de auxiliares de enfermagem mantida por
instituições religiosas. A moral religiosa fez com que a enfermagem, ainda
neste período, seja considerada sob o prisma da abnegação e da vocação,
duas qualidades que as escolas deveriam cultivar na formação do enfermeiro.
Observa-se que esta acentuada expansão se dá atrelada ao aumento do
número de hospitais, como forma de diminuir a problemática da quantidade de
enfermeiros nestes locais como também de absorção de mão-de-obra mais
barata (Barros, 1985). Estas Escolas incorporam em sua organização os
critérios e os padrões definidos pelo Conselho Internacional de Enfermeiros
(CIE), destacando-se a direção das escolas por enfermeiros diplomados e com
curso de especialização ou aperfeiçoamento e experiências em administração
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e em ensino, critérios rigorosos para a seleção de alunQs, duração dos cursos,
programas, locais de estágio. (Gomes, 1991)

A década de 40, marcada pela consolidação de uma sociedade de base
industrial, destaca-se por dois adventos importantes que consideramos
estimuladores para a criação de novas escolas, ligado à área curativa, o
surgimento de grandes hospitais. Após a criação do Hospital das Clínicas da
Universidade de São Paulo, outros são instalados em várias capitais de
Estado, também denominados "Hospitais das Clínicas". Ligado à Saúde
Pública, a criação do Serviço Especial de Saúde Pública (SESP)4, por ocasião
da 11Grande Guerra, decorrente de acordos internacionais visando à proteção

de áreas estratégicas. Amplia-se o mercado de trabalho para enfermeiras nas
regiões amazônicas, do Vale do Rio Doce e o nordeste. (Brasil, 1985)

Até 1949 esteve em vigência o currículo da época da implantação da
primeira escola. Obedecia ao modelo assistencial americano e pretendia
cumprir o programa do Departamento Nacional de Saúde Pública - combate às
endemias, pelo atendimento ao homem doente e controle dos contatos a
domicílio. Seu marco conceitual atendia às metas governamentais e ao
mercado de trabalho (Silva et aI., 1979). Em 1949 ocorre a primeira
modificação do currículo das escolas de enfermagem. A Lei 775/49 (Brasil,

- ServiçoEspecialde SaúdePública,do Ministériode Saúde,é umserviçomantidoem

4 SESP

cooperação pelos governos do Brasil e dos EUA, que visa a concretização de um programa
capaz de elevar os padrões de saúde do povo brasileiro. O seu campo de ação abrange quase
todo o território brasileiro, extendendo-se, num programa de cooperação com diversos Estados
da Federação, do Amazonas ao Rio Grande do Sul.
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1974), refletia um ensino voltado para a área hospitalar. O modelo de prática
hospitalar era centrado no modelo clínico, na qual a prática médica era
fragmentada,

subdividida

em especializações.

Para

Silva

et aI. (1979),

novamente o marco conceitual busca atender ao mercado de trabalho. O
ensino de enfermagem também sofreu modificações diante das que
aconteciam no conjunto das ações de saúde e diante das modificações no
mercado de trabalho. A prática médica passa a necessitar da enfermagem
como instrumento de trabalho, nessa assistência centrada no modelo clínico
(Gomes, 1991). No final dos anos 50, início dos anos 60 observa-se uma
queda na expansão do número de escolas de enfermagem. As atenções
governamentais voltam-se mais para o crescimento econômico e para o
controle político-ideológico. Saúde e educação passam a ser definidas como
áreas secundárias no planejamento estatal. Escolas, hospitais e clínicas eram
inadequados. (Skidmore, 1998)

5 CONSIDERAÇÕES RELATIVASAO ESTADO DO
RIO GRANDE DO SUL

5.1 O Contexto Político

A investigação dos acontecimentos históricos da enfermagem no Rio
Grande do Sul é contextualizada nas dimensões política, econômica e sóciocultural do século XX. No início deste século a filosofia positivista de Augusto
Comte influenciou o comportamento dos políticos gaúchos, especialmente na
definição de instrumentos legais que serviram de base para a condução do
desenvolvimento estadual e construção da Universidade do Rio Grande do Sul.
Getúlio Vargas foi o político que mais se destacou como pacificador da família
riograndense, dividida pela guerra civil, tanto na qualidade de governador deste
Estado como

Presidente da

República, levando sua experiência

do

associativismo de classes. Foi o presidente que mais sancionou leis, decretos e

regulamentos no período que antecedeu a fundação da primeira Escola de
Enfermagem no Estado. O Rio Grande do Sul pela sua posição geográfica está
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.distante do Centro Político e Administrativo do pais, dificultando o acesso

- imediato às

informações, cerceando a participação no processo decisório em

-diferentes níveis, especialmente saúde, educação e trabalho. A análise
histórica da crise política no Estado mostra que a situação, no início do século
xx; ou em 1900, era complexa. A proclamação da República pelo Marechal
Deodoro da Fonseca, em 15 de novembro de 1891 e o fechamento do
Congresso Nacional, agravaram o panorama político gaúcho. Nesta ocasião,
estourou a guerra civil (1893), entre o Partido Republicano (pica-paus) liderado
por Júlio Prates de Castilhos e o Partido Federalista (maragatos) por
Gumersindo Saraiva. Esta foi a mais sangrenta de todas as guerras, com a
vitória de Júlio de Castilhos que a seguir foi eleito Presidente do Estado,
permanecendo num regime autoritário por 37 anos. Castilhos inspirado na
doutrina positivista de Augusto Comte pretendia resolver os conflitos entre o
capital e o trabalho na sociedade pela intervenção de uma ditadura
republicana. Então, escreveu a Constituição do Estado, que sob pressão foi
aprovada quase na íntegra pelos deputados constituintes, em 14 de julho de
1891, considerada a mais atualizada do Ocidente. (Vanzin & Nery, 2000)
Em seguida, Borges de Medeiros, advogado, elegeu-se Presidente do
Rio Grande do Sul, sendo seu mandato no Governo no período de 1897 a
1928, momento em que redigiu inúmeros códigos da legislação estadual,
começando pelo Código de Processo Penal. Borges de Medeiros era
positivista, e pregava: "Nenhuma despesa sem receita". Defendia a estatização
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dos

serviços

essenciais

a

população:

educação,

segurança

e

sa~de.

Permaneceu no governo. por 31 anos.

Em 25 de janeiro de 1928, Getúlio Vargas tomou posse no Governo do
Estado do Rio Grande do Sul, prometendo "não poupar esforços" para pacificar
a família, que se encontrava dividida em função das últimas duas guerras civis.
Os dois anos de Vargas no governo reforçaram a criação de sindicatos,
cooperativas, associações como a FARSUL e o Banco do Estado do Rio
Grande do Sul. (Skidmore, 1998)
O poder de Vargas nos primeiros anos da década de 30, na qualidade
de Presidente Provisório, com o apoio da Aliança Libertadora Nacional,

?r

inicialmente, suspendeu a Constituição e nomeou interventores, dando fim ao
/

coronelismo quando assumiu a presidência da República em 30 de novembro
de 1930, com a força da Revolução. Getúlio levou sua experiência do
associativismo de classes e setores econômicos para o país e para os
trabalhadores urbanos os quais deveriam "ser integrados na sociedade",
segundo a filosofia positivista. Em 17 de julho de 1934, Getúlio Vargas foi eleito
pela primeira vez

Presidente da

República, em eleição indireta no

encerramento dos trabalhos da Constituinte, ocasião em que foi criado o

-

Estado Novo, em 10 de novembro de 1937, caracterizado como regime
autoritário com fechamento do Congresso Nacional, suspensão das eleições,
proibição de partidos, censura da imprensa e o decreto de uma Constituição
fascista, ou seja, antiliberal, antidemocrática. (Vanzin e Nery, 2000)
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o Rio Grande do Sul sofreu suas conseqüências, tanto positivas como
negativas durante o longo período do Governo Vargas, que se caracterizou
pela legislação trabalhista e inúmeras das leis, decretos, decretos-lei e outros
instrumentos legais referentes à Enfermagem. Getúlio Vargas foi deposto em
1945, iniciando um processo de redemocratização com formação de partidos
políticos brasileiros. (Pesavento, 1997)

o

comportamento autoritário daqueles que faziam enfermagem sem

serem enfermeiros era realçado pelo positivismo, assim como nas instituições
de saúde, que negavam ao paciente o direito de reconhecimento de sua
capacidade de decidir em relação a si.
Os anos de 1950/52 balizaram, em níveis de país e de estado,
profundas mudanças educacionais.
Iniciava-se o chamado ciclo da "Educação para o Desenvolvimento",
fruto da política da era Vargas.
No Rio Grande do Sul, o govemador Ernesto Dorneles foi empossado a
31.01.51 sucedendo Walter Jobim, que representava o Partido Social
Democrata.

Emesto Domeles era do mesmo partido (PTB) de Getúlio Vargas,
novamente eleito

presidente em 1951, responsável pelo período do

nacionalismo econômico.
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o

governo de Ernesto Dorneles, em sintonia com o populismo de

Vargas, tinha a industrialização como meta para assegurar o primado da
sociedade urbano-industrial sobre a agrária tradicional e, também, com forte
tendência à incorporação das massas ao processo político. (Pesavento, 1997)
Neste sentido, defendia a elevação do seu nível de vida e a criação de
oportunidades de trabalho para todos. Isto facilitava a emergência da profissão
de enfermeira e seu espaço em nível universitário.

Do ponto de vista rio-grandense, a identificação dos principais
problemas enfrentados pelo estado pode ser sintetizada em três questões
fundamentais: industrialização, êxodo rural e transportes e energia. Tais
questões envolviam diretrizes político-partidárias, que por sua vez se
revelavam associadas aos programas de desenvolvimento econômico que se
apresentavam para o Brasil. (Pesavento, 1997)
Junto a esse nacionalismo desenvolvimentista, nascia a primeira Escola
de Enfermagem de nível universitário no sul do país.
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5.2 O Contexto da Universidade do Rio Grande do Sul

A Universidade de Porto Alegre foi criada em 28/11/34, mediante a
integração dos cursos superiores da Universidade Técnica, a Faculdade de
Medicina e a de Direito. (Soares e Silva, 1992)
A Universidade do Rio Grande do Sul foi conseqüência das profundas
transformações sofridas pelo Brasil após 1930. No entanto, bem antes de sua
fundação, em 1934, os meios acadêmicos e intelectuais de Porto Alegre
agitavam sua idéia em suas entidades de classe e através da imprensa,
obedientes a lideranças ativas, que se mantinham em sintonia com as
aspirações da mocidade estudiosa não só no Brasil, como também da América
Latina. (Soares e Silva, 1992)
A organização do ensino superior no Brasil, em moldes universitários, é
fruto das transformações políticas e sociais da Revolução de 1930, em
conseqüência da qual surgiu o Ministério de Educação e Cultura (1931). Mas,
no Rio Grande do Sul, a mobilização em favor de uma instituição universitária
antecipou-se à própria Revolução, a começar pelo fato de que o Estado, a essa
época, já possuía a Universidade Técnica, que vivia a ser o núcleo principal da
futura organização. (Soares e Silva, 1992)
Pela Constituição Estadual de 1947 a Universidade de Porto Alegre teve
seu nome alterado para Universidade do Rio Grande do Sul.
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Através

da lei federal

nO.

1254 de 04/12/1950, a Universidade foi

federalizada, caracterizando-a como entidade autárquica educacional, e
assegurando-lhe autonomia administrativa, financeira, didática e disciplinar.
(Morosini, 1990)
Salientamos que este decreto não alterou a denominação que lhe foi
conferida pela Constituição Estadual de 1947 anteriormente referida.
Foi neste contexto que surgiu a Escola de Enfermagem da Universidade
do Rio Grande do Sul, sob a gestão do reitor Alexandre Martins da Rosa, que
conforme Soares e Silva (1992) liA administração de Alexandre Martins da
Rosa caracterizou-se pelo pragmatismo, objetivismo e alto senso de
oportunidade, no encaminhamento e na solução dos problemas que vinham
preocupando o meio universitário".

5.3 As Primeiras Enfermeiras

o período da Enfermagem Pré-Profissional se estendeu até 1950,
quando foi criada a primeira Escola de Enfermagem neste Estado, em 4 de
dezembro de 1950. O período de transição é demarcado com a chegada das
primeiras enfermeiras, que iniciaram a formação de visitadoras sanitárias em
1939, com a formação de enfermeiras a partir da primeira turma de 1954, pela
Escola de. Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. As
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enfermeiras Izaura Barbosa Lima e Maria da Glória Leite Rozas foram as
pioneiras no processo de transição da Enfermagem Pré-Profissional para a
Profissiongl no Rio Grande do Sul. (Vanzin e Nery, 2000)
Izaura Barboza Lima, gaúcha, diplomou-se em 1925 pela Escola de
Enfermagem Anna Nery. Pertenceu a primeira Diretoria da Associação
Nacional de Enfermeiras Diplomadas, em 1926, hoje ABEn. Iniciou seu
trabalho no Departamento Nacional de Saúde Pública, onde participou, da
estruturação da área de Enfermagem.
No fim da década de 30, os indicadores de saúde denunciavam a
situação no Estado do Rio Grande do Sul: alta incidência de morbidade e
mortalidade infantil por desidratação, toxicose e doenças transmissíveis
erradicáveis e controláveis por ações imunizantes, de saúde e educativas.
Estes danos somados a nossa cultura sobre saúde e às condições de
saneamento básico, agravaram o perfil epidemiológico social de nosso estado.

o

diretor do Departamento Estadual de Saúde, Dr. José Bonifácio

Paranhos da Costa, face ao quadro nosológico gaúcho, solicitou ajuda do
Departamento Nacional de Saúde Pública, a exemplo de São Paulo, Rio de
Janeiro e Minas Gerais, onde enfermeiras enviadas já estavam buscando
resolutividades para os problemas de saúde pública. O Departamento Nacional
de Saúde Pública, hoje Ministério da Saúde, atendeu a solicitação de José
Bonifácio, cedendo uma enfermeira para o Rio Grande do Sul, com o objetivo
de organizar os serviços de saúde deste estado, especialmente na área de
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Enfermagem., A enfermeira

cedida foi Izaura Barbosa Lima, que iniciou o

período de transição da Enfermagem Riograndense do Pré-Profissional para o
Profissional, com a formação de visitadoras sanitárias a partir de 1939. A seguir
Maria da Glória Leite Rozas, também formada pela Escola de Enfermagem
Anna Nery, deu continuidade ao seu Programa de Enfermagem em Saúde
Pública, ingressando na qualidade de docente na Escola de Enfermagem em
1950, sendo uma das fundadoras desta Unidade da Universidade Federal do
Rio Grande do Sul. (Vanzin e Nery, 2000)

6 A TRAJETÓRIA DAS PIONEIRAS NA ESCOLA DE
ENFERMAGEM DA UFRGS

6.1 O Início da Trajetória

Em 1949, foi promulgada a Lei N.775/49, que dispõe sobre o ensino de
enfermagem

no

Brasil,

determinando

que

o

curso

de

enfermagem

compreendesse trinta e seis meses e o curso de auxiliar de enfermagem, a
duração

de

dezoito

meses. Constata-se

que, com esta

Lei, foram

regulamentadas duas categorias: a enfermeira e a auxiliar de enfermagem. A
exigência de conclusão do ensino secundário, para ingresso no curso de
enfermagem, foi outro ponto inovador, já que até então esta exigência era
específica dos cursos de direito, engenharia, arquitetura, medicina, farmácia e
odontologia. O início do processo de extinção dos cursos de enfermagem
obstétricas das Escolas Médicas e a exigência de enfermeiras formadas para
os cargos de Direção de Serviço de Enfermagem, também foram outros
avanços determinados, respectivamente, nos Art. 21 e 27 da Lei 775/49.
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A idéia de implantar uma Escola Superior de Enfermagem
Alegre,

partiu

do então

diretor

da Faculdade

de Medicina,

em Porto
Dr. Guerra

Blessmann, pois era exigência da Lei N. 775 de 06.08.1949 que cada Centro
Universitário ou sede de Faculdade de Medicina tivesse uma Escola de
Enfermagem e, também, havia a necessidade de qualificar a assistência de
enfermagem

a fim de facilitar e auxiliar o trabalho médico. Para materializar

este projeto, o Dr. Guerra Blessmann recorreu ao Serviço Especial de Saúde
Pública ( SESP) "...eles pediram ajuda ao SESP para a criação da escola." (
Olga Verderese, fundadora)
o programa de cooperação do Brasil com os Estados Unidos refletiu na
Enfermagem, promovendo o seu crescimento, principalmente na Saúde
Pública, visando manter saudáveis os trabalhadores da extração da borracha,
material indispensável após o início da Segunda Guerra. Surgiu nesta época,
movido por este interesse, o Serviço Especial de Saúde Pública, em que
enfermeiras participaram ativamente, exercendo a assistência e formando
pessoal auxiliar (visitadora sanitária).
o SESP foi o responsável pela indicação de Maria de Lourdes e Olga
Verderese e, juntamente com a enfermeira professora Odete Mascagni, elas
vieram a Porto Alegre com a finalidade de fundar uma escola universitária de
enfermagem.
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Mas, para melhor compreendermos

algumas questões

referentes ao

funcionamento e à dinâmica da escola, fundada e dirigida pelas irmãs
Verderese convém falarmos também da sua trajetória profissional.
Maria de Lourdes Verderese , licenciada em Educação e Filosofia pela
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo e
formada em Enfermagem pela School of Nursing - John Hopkins Hospital,
Baltimore ,Maryland, nos Estados Unidos e com revalidação de diploma em
São Paulo e possuidora do grau de Master of Arts pela Universidade de
Columbia, N.Y., Estados Unidos, foi professora de Psicologia e Enfermagem na
Universidade de São Paulo e, também era contratada pelo SESP.
Olga Verderese diplomou-se na Universidade de São Paulo, em 1947, e
logo após foi para a Bahia auxiliar na criação da Escola de Enfermagem. O seu
primeiro emprego foi o de vice-diretora da Escola de Enfermagem da Bahia,
onde permaneceu por quase três anos.
Ao voltar da Bahia também foi contratada pelo SESP que as convidou a
fundar uma Escola de Enfermagem de Nível Superior no Rio Grande do Sul. O
então diretor do SESP, Ernani Braga, indicou-as para o Dr. Guerra Blessmann
e elas convidaram a professora Odete Mascagni para acompanhá-Ias nesta
missão.

As fundadoras nunca tiveram vínculo empregatício com a Universidade
no Rio Grande do Sul, pois eram funcionárias do SESP. Também a verba que
a escola recebeu rara a sua fundação era proveniente do SESP, que, por sua
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vez, era patrocinado

pela Fundação Rockfeller (americana ). " A Fundação

Rockfeller

dinheiro então para o SESP e o SESP mandava...a

mandava

maioria dela, do orçamento do SESP era da Rockfeller". ( alga Verderese )
Elas chegaram
fundaram

em Porto Alegre em meados de 1950 e, primeiro

a Associação

de Enfermeiras

Brasileira de Enfermagem)

Diplomadas

( atual

Associação

- Seção Porto Alegre, da qual a primeira

presidente foi alga Verderese.
"Aos vinte e três dias do mês de setembro de mil
novecentos e cinquenta, às quinze horas e trinta minutos no
anfiteatro do Hospital de Pronto Socorro, sito à rua Venâncio
Aires, reuniram-se a infermeiras diplomadas Irmã Suzana
Bontin, Irmã Marian \ pereira Junho, Maria da Glória Leite

~

Rozas, Diva Camera, dete Mascagni e Olga Verderese a fim
de fundar a seção de Porto Alegre da Associação Brasileira de
Enfermeiras Diplomadas. " ( Ata da Fundação da Associação de
Enfermeiras Diplomadas )

Quando chegaram a Porto Alegre, as fundadoras ,inicialmente, fizeram
um levantamento dos recursos e enfermeiras diplomadas que haviam.
"Como eram os hospitais, conhecer o pessoal e então para depois
planejar o currículo da escola..." ( alga Verderese )
o início foi de reconhecimento, " sondar a área", planejar, organizar e
implantar diretrizes para a efetivação do projeto do curso. Envolveu
recrutamento de docentes, contato com a enfermeira gaúcha Maria da Glória
Leite Rozas, diplomada pela escola Anna Neri e trabalhando na Secretaria de
Saúde do estado naquela época.
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Segundo o Diário Oficial de 08.04.50, a lei n. 1254 de 04.04.50 cria a
Escola de Enfermagem de Porto Alegre anexa à Faculdade de Medicina, sendo
que o decreto de fundação é de 04 de dezembro de 1950, passando esta a
funcionar no mesmo prédio da Faculdade de Medicina.
Quando a escola iniciou, concomitantemente, as fundadoras montaram
uma residência, um internato para alojar tanto as alunas como as professoras
e, também, as próprias Verderese, sendo que esta residência estava localizada
à rua Florêncio Ygartua, 164. Este internato foi implementado com recursos da
Universidade e do SESP, indiretamente recebeu patrocínio da Fundação
Rockfeller. A partir da necessidade de mais uma residência, esta foi organizada
na rua Schiller, onde passaram a residir as professoras Verderese e algumas
professoras e alunas. No entanto, a maioria das alunas morava na Florêncio
Ygartua.
O funcionamento da escola, ou seja, início do curso se deu em março de
1951, dando início à primeira turma. Após a escola ser organizada e estar apta
a entrar em funcionamento, Maria de Lourdes Verderese foi para os Estados
Unidos fazer o mestrado na Columbia University. Durante o período em que
esteve fora, a direção da escola foi assumida por sua irmã Olga que deu início
ao curso, juntamente com o Dr. Guerra Blessmann.
Maria de Lourdes retomou antes do final do ano de 1951 e retomou o
exercício do cargo de diretora da escola, tendo Diga como vice-diretora. Em
ata da reunião do Conselho Técnico-Administrativo ( primeira reunião) de 26
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de setembro de 1951, o Dr. Guerra Blessmann parabeniza as fundadoras pelo
sucesso da escola, demonstrando o início de uma parceria que se consolidaria
ao longo do período em que trabalharam juntos.

6.2 Características do Curso de Enfermagem - Os Primeiros Anos

o curso de enfermagem foi implantado com a duração de 36 meses e

.

com um programa teórico-prático intensivo que abrangia os turnos manhã e
tarde, sendo que o limite do número de vagas era 20 e, somente, destinadas
ao público feminino, sendo vetada a entrada de alunos do sexo masculino na
escola.

" Enquanto não fossem melhoradas as condições do campo de
experiência das alunas e não tivesse a escola seu prédio próprio, candidatos
do sexo masculino não seriam aceitos". ( Ata de reunião do Conselho TécnicoAdministrativo de 05.12.1951 )
Podemos inferir que a proximidade de alunas com alunos não era aceita,
pois poderia vir a causar uma série de transtornos indesejáveis.
o Artigo 10 do Regulamento da Escola de Enfermagem de Porto Alegre
determina:

Biblioteca
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"O curso de enfermagem
estágios

em

serviços

compreendendo

hospitalares,

o ensino teórico-prático

ambulatórios,

unidades

sanitárias

e
e

instituições educativas, terá a duração efetiva de 36 meses e será ministrado

em 4 séries." (Ver Anexo C )
As matérias facultativas eram: Física Aplicada, Postura e Mecânica do
Corpo, Princípios de Administração e Supervisão em Serviços de Enfermagem
Hospitalar e Saúde Pública.
As alunas da enfermagem também freqüentavam como ouvintes, na
escola de filosofia, os cursos de psicologia e sociologia, fazendo as provas
parciais e finais que eram recebidas pela Escola de Enfermagem como sendo
válidas. Esta iniciativa partiu de Maria de Lourdes Verderese, que possuía
formação nessa área e considerava importante as alunas ampliarem seus
conhecimentos além da enfermagem. O currículo de enfermagem permitiu um
progresso acentuado e deu um caráter universitário ao ensino de enfermagem,
com acréscimos de conteúdo, que iriam permitir à enfermeira uma atuação
mais completa. Este currículo demonstrou a preocupação em adequar o ensino
de enfermagem à realidade nacional, onde prevaleciam doenças como
tuberculose, sífilis, bem como altos índices de morte materna e neonatal.
Evidenciava, também, a formação polivalente da enfermeira incluindo a
dietoterapia, a fisioterapia, que futuramente seriam profissões independentes.
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A primeira turma iniciou com 11 alunas e, n?quela época, o exame de
habilitação (atual vestibular) era específico para cada curso, sendo que nesta

primeira turma formaram-se 8 alunas em dezembro de 1954
Havia também um Serviço de Saúde na escola sob responsabilidade da
enfermeira Clélia Teixeira destinado ao atendimento de alunas e, também para
atender certas exigências impostas pelo regimento interno da escola. Este
Serviço se manteve até a extinção da residência.
" Toda estudante será submetida, no início do curso a um exame físico,
incluindo os exames de laboratório, exigidos por este regulamento ou outros,
segundo determinação médica. O exame físico será repetido no início de cada
ano escolar. " ( regulamento do Serviço de Saúde)
Quanto à divulgação do curso, eram feitas palestras em colégios da
capital e interior. Também eram realizadas palestras pelo rádio e reportagens
em periódicos como a revista "Globo" e foi confeccionado um Boletim de
Divulgação e Prospecto da escola.

Algumas das ex-alunas entrevistadas neste estudo referiram que
tomaram conhecimento do curso através de palestra proferida pelas irmãs
Verderese "As Verderese foram palestrar em Pelotas na época em que eu
estudava lá..esta é a profissão que eu vou fazer". (ex-aluna)
Quanto ao corpo docente houve empenho de utilizar como professoras
as enfermeiras, também paulistas, indicadas pelas Verderese (Ver Anexo D).
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o modelo
influência

de ensino nigh~ingaleano americano adotado pela escola teve

direta do fato de Maria de Lourdes Verderese

ter feito a sua

formação nos Estados Unidos..." de modo que a escola sofreu influência do

modelo americano:.. eu também fiz meu mestrado lá, de modo que sofreu um
poucQ de influência da universidade de Columbia." ( Olga Verderese )

A formação em cursos de pós-graduação do corpo docente da Escola
sofreu forte influência do modelo anglo-americano, pois um número significativo
de professores realizou, nas décadas de 50 e 60, seus estudos nos EUA,
patrocinados pela Fundação Rockfeller e Fundação Kellog, como acontecia em
escolas congêneres no país.

6.3 As Pioneiras e o Significado de ser Enfermeira na Década de 50

o engajamento na profissão de enfermagem ultrapassou o simples
desejo de crescimento para as fundadoras. E constitui-se, provavelmente,
numa forma de romper estruturas, de aceitar desafios, de romper barreiras,
uma vez que o mundo feminino era restrito. A sua atitude de vir de um estado
distante demonstrava o desprendimento e a vontade de se firmarem como
indivíduos. A trajetória delas impregnou-se de transformações no campo
profissional, proporcionando-Ihes a incu!cação de mudanças e delineando o
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seu modo de agir, marcado por propostas inovadoras, conforme comentaremos
ainda no decorrer desta análise.

"Compreendemos assim que, ao contrário da cb71~
social geralmente atribuída à mulher no passado, quer seja de
passiva, submissa ou dominada, encontramos mulheres que
possuíam uma efetiva e importante atuação ... Havia, é claro,
uma posição inferior da mulher na sociedade, considerada
muitas vezes como sem vontade própria. Todavia, esta
condição não dizia respeito a todas as mulheres. A realidade
nunca é tão uniforme assim. Enfatizar a inferioridade da mulher
em determinados momentos históricos, simplificando sua
condição em uma realidade multifacetada, tem servido muitas
vezes para generalizar sua condição de submissão e ocultar as
ações femininas em potenciais brechas existentes em
sociedades dominadas pelos homens.( Fertig, 1998, p. 83-84)
Ao Jptarmos por este objeto de estudo, também é nossa intenção
analisar, justamente ,a postura destas mulheres e relacionar com o papel da
mulher n8 contexto da década de 50. Numa época em que poucas mulheres
estavam inseridas no mercado de trabalho e o mais comum era encontrá-Ias
nas profissões predominantemente femininas e mais aceitáveis sob o ponto de
vista social, como professoras ou enfermeiras, era muito difícil buscar esta
autonomia e

lutar por espaços que favorecessem o reconhecimento

profissional feminino.

Prevalecia uma cultura de gênero onde a desigualdade feminina em
relações aos papéis ocupados na sociedade e no mercado de trabalho era
muito visível.

Conforme aponta Bassanezi,
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"O Brasil dos anos 50 viveu um período de ascensão da
classe média. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, o país
assistiu otimista e esperançoso ao crescimento urbano e à
. industrialização sem precedentes que conduziram ao aumento
das possibilidades,educacionais e profissionais para homens e
mulheres~ Democracia e participação eram idéias fortalecidas
nos discursos políticos. Em geral, ampliaram-se aos brasileiros
~as possibilidades de acesso a informação, lazer e consumo. As
distinções entre os papéis femininos e masculinos, entretanto,
continuaram nítidas; a moral sexual diferenciada permanecia
forte e o trabalho da mulher, ainda que cada vez mais comum,
era cercado de preconceitos e visto como subsidiário ao
trabalho do homem, o "chefe da casa".(Bassanezi, 1997, p.
608)
Diante disso, o fato das fundadoras terem rompido barreiras e
enfrentado situações que se consistiam em verdadeiros desafios, demonstra o
perfil destas pioneiras da Escola de Enfermagem de Porto Alegre.

" Eu me formei primeiro na Escola Normal, porque era obrigação, a
profissão da mulher era professora, normalista. Mas nós tivemos uma coisa,
minha mãe foi muito evoluída para a época dela, minha mãe se formou como
professora e ela era muito inteligente, muito culta, ela escrevia os discursos
dos deputados, nós vivemos num meio intelectual, bastante...naquela época
havia um pouco de preconceito na enfermagem." (Olga Verderese)
Esta fala evidencia o que era esperado para a mulher em termos de
formação, no entanto, fica claro o aspecto da formação de um habitus no
ambiente familiar, a introjeção desse habitus, através de um processo de
educação diferenciado, de um modelo feminino

diferente dos moldes da

época. Elas tiveram maior liberdade de escolha, embora houvessem restrições
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familiares a respeito da opção pela enfermagem, que não era atividage com
boa conotação na sociedade.

A questão do preconceito na enfermagem

"Eu

sempre quis

enfermagem, em casa não aceitavam que eu fosse cuidar, né, havia um pouco
de preconceito." ( Olga Verderese), era bastante forte devido aos estigmas da
profissão. Profissão sem prestígio social,

não conferia status e era

considerada como sendo auxiliar do trabalho médico. A maioria das
entrevistadas revela as

dificuldades que enfrentaram ao decidir fazer

enfermagem.

"A gente tinha que convencer os pais, era difícil de convencer porque os
pais não deixavam tirar enfermagem...as famílias faziam até objeção. Tinha
preconceito e até porque naquela época as mulheres não trabalhavam, não era
tão comum."(ex-professora)
A questão da falta de prestígio da enfermagem é recorrente nas falas
das entrevistadas, confirmando o que Lopes refere" A enfermagem facilitou
aos médicos o exercício da medicina. Se nos referimos à noção de higiene, por
exemplo, apercebemo-nos que ela ilustra bem a mobilidade e a hierarquização
das práticas. Enquanto noção científica, coloca em cena princípios como o de
assepsia e proteção imunológica, mas serviu paralelamente para justificar a
profissionalização de auxiliares para a medicina. Na passagem do estado de
noção constitutiva para o de qualificação concreta de mulheres, ela perdeu sua
cientificidade, o caráter "higienizante" dessa ação se associando ao de prática
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doméstica. A higiene tornou-se o traço identificador ,das tarefas das quais se
incumbe a enfermagem e que são simbolizadas por instrumentos próprios do

cotidiano doméstico: a vassoura, a bacia, o urinol, etc. Mesmo se esfregar e
limpar ganhaq3m uma nova dimensão no universo da saúde e da assistência
I
hospitalar, o valor social de tais atos não foi modificado. " ( Lopes, 1996,p.84)
Este tipo de trabalho desvalorizado socialmente e muito próximo do
trabalho doméstico fazia com que as mulheres que optavam por esta profissão
encontrassem muitas barreiras e se deparavam,

inclusive, com conceitos

muito depreciativos em relação à enfermagem, conforme afirmam os seguintes
relatos:

"...a sociedade via a enfermeira como uma pessoa que fazia aquilo que
os médicos mandavam" (ex-aluna e ex-professora)
"...as minhas irmãs em casa ficaram horrorizadas...dizendo que eu tinha.
escolhido uma profissão que eu não ia conseguir absolutamente nada e que eu
ia virar uma tira-penico, era essa a expressão. Diziam pra minha mãe e pro
meu pai que na verdade as enfermeiras ou eram prostitutas ou eram amantes
dos médicos. A enfermeira era vista, naquela época, como alguma coisa assim,
quase um sub-produto da sociedade." (ex-aluna)

Estes depoimentos estão de acordo com estudos que comprovam que a
desvalorização da enfermagem está relacionada com o fato de ser uma
profissão feminina, como, por exemplo, o que mais uma vez aponta Lopes em
seu trabalho intitulado " O Sexo do Hospital". A autora refere que" A relação
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que existe entre as práticas médicas ( o tratar) e as da enfermagem ( o cuidar
), traduz, por exemplo, as ligações que existem entre natureza e legitimidade,
entre gênero, classe e poder. A ( re )construção cotidiana do poder médico e a

dominação que exercem as práticas do tratar sobre as práticas do cuidar se
articulam na dupla conjunção entre sexo e classe. Esta dupla conjunção define
os conteúdos das primeiras -masculinas, científicas, portadoras de valores de
verdadeira qualificação profissional -frente às segundas -relacionadas às
"qualidades" femininas, empíricas, etc. ( Lopes, 1996, p. 82)

A questão que esta autora coloca, também, sobre a articulação entre as
categorias classe e gênero,

constituindo variáveis que legitimam ou

desqualificam as práticas profissionais vem ao encontro do que observamos a
respeito do perfil das alunas da escola, na época. Eram provenientes do
interior, muitas delas oriundas de famílias humildes, desprovidas de recursos
financeiros e para as quais a enfermagem servia com uma forma de melhorar
de vida.

"...então as moças do interior vieram para Porto Alegre estudar, fazer o
curso, porque viam nessa possibilidade uma maneira de vir pra capital...a
maioria, eu te diria um número significativo das minhas colegas faziam este
curso porque viam a possibilidade de ter guarida aqui em Porto Alegre, casa,
comida, essas coisas todas, claro. Moça da sociedade de Porto Alegre não
fazia enfermagem". (ex-aluna)
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Por outro lado havia a idealização da profissão, no sentido de ser uma

tarefa sublime e adequada ao papel secundário da mulher no mercado de
trabalho, dando uma noção de entrega e amor ao próximo. "Era uma profissão
nova, nós tínhamos muito respeito e muita aceitação." Este depoimento de uma
ex-aluna expressa a versão de que na sua percepção ser enfermeira era um
ato de doação visto pela sociedade como algo diferenciado, digno de respeito e
admiração. Ou seja, relacionado à visão de que isto era o mais indicado e
apropriado para a condição feminina. Também, havia o fato de que sair de
casa e trabalhar ou estudar não tinha boa aceitação,
enfermagem podia"

mas para estudar

...porque na época professoras e enfermeiras eram

profissões dedicadas às mulheres." (ex-professsora).

Os depoimentos expressam que nos Estados Unidos a profissão de
enfermeira possuía maior prestígio"

Nos EUA eu ficava encantada...eles

falavam você é enfermeira e já subia no conceito deles, pena que no Brasil não
tinha esse reconhecimento.(ex-professora)
Outra entrevistada afirma isso também" Nos EUA nessa época, fiquei
um ano e meio lá, aí eu fiquei mais segura ainda do que era enfermagem, me
senti mais enfermeira lá, porque lá a enfermeira tinha prestígio, era identificada
como taL" (ex-aluna e professora)
A introjeção de uma visão de mundo idealizada a partir destas falas nos
remete ao que Bourdieu (1996) expressa como sendo uma violência simbólica,
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que é a intimidação através das categorias de percepção que são aplicadas
pelos dominantes.

6.4 O Perfil da Escola no Período das Fundadoras

Constatamos
extremamente

que

o

período

foi

marcado

por

caracterí sticas

fortes no que concerne à formação moral rígida, disciplina,

concentração de poder e jogos de poder,

conflitos, luta pela autonomia,

resistência à dominação e um grau de exigência bastante elevado para as
alunas.

Consideramos que a formação moral rígida colaborava no processo
de formação da habitus desejado para a enfermeira que seria oriunda da
Escola de Enfermagem de Porto Alegre, naquele período ,na perspectiva do
modelo nightingaleano e conforme salienta Almeida (1984), o treinamento
baseava-se no disciplinamento e na regulação do modo de vida de seus
agentes, através do emprego de dispositivos disciplinares que delimitassem o
lugar que cada indivíduo deveria ocupar no espaço e na hierarquia hospitalar.
Para

que

as

alunas

incorporassem

mecanismos

disciplinares

que

promovessem sua "elevação moral", eram obrigadas a morar na Escola, onde
eram sup~rvisionadas dia e noite, inclusive nos momentos de folga. Para a
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referida autora,

o modelo nightingaleano preconizava a ênfase na conçjuta

moral das enfermeiras procurando contrapor-se aos preconceitos que
cercavam o pessoal da enfermagem e o trabalho desenvolvido por eles
naquela época, visto socialmente como uma atividade degradante, exercida por
pessoas de má reputação moral.

Diante do que foi constatado nos depoimentos, havia uma rigidez e uma
vigilância constante em relação às alunas e, também, às professoras.
"A entrada era às 22 horas na residência, eu lembro que veio a
professora (...) era jovem, gostava de namorar e a (...) saia e voltava mais
tarde... tinha quem controlava tudo, se chegasse mais tarde ia para a direção e
a (...) chegava tarde, isto foi para a discussão do corpo docente, ela não podia
chegar tarde."(ex-aluna e professora)
Haviam tentativas de transgressão, de subverter a norma estabelecida,
por parte das alunas que nem sempre se conformavam com a vigilância e o
controle a que estavam submetidas. Sentiam-se cerceadas na sua liberdade,
privadas de sua autonomia conforme afirma uma ex-aluna.

"Era um regime militar. Era um regime extremamente severo e uma
disciplina rigorosíssima e eu te diria uma coisa,

era muito antiquado, assim,

muito... em determinadas situações intolerante...tínhamos sempre uma
professora de enfermagem como acompanhante da turma, então era uma
coisa assim extremamente desagradável tu teres uma pessoa que fica na sala
de aula como supervisora da tua conduta e observando se tu sentou direito, se
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falou em voz é1lta, em voz baixa, se cruzou as pernas e o joelho apareceu,
coisas desse tipo, porque era uma obsessão das professoras...então

havia

assim um empenho muito grande pra mostrar pra todos que nós não éramos

prostitutas e amantes de médico, que nós éramos moças recatadas, educadas
e estudiosas, então nós não podíamos fazer nada do que aquela que estava
nos supervisionando achasse inadequado dentro dos valores dela...Numa outra
ocasião, no estágio da Santa Casa, tem um corredor grande, eu tava num
extremo e no outro extremo passaram os estudantes de medicina, eram meus
amigos e eu resolvi abanar, eu fui convidada a me retirar porque eu abanei, ah
sim, eu abanei pro meu amigo que estava lá no outro extremo, isso não podia,
não era conduta profissional." (ex-aluna)

Salientando que as aulas teóricas eram quase todas ministradas pelos
professores médicos, sendo que as atividades práticas, como os e_stágios,é
que ficavam ao encargo das professoras enfermeiras, e que estas, na sua
maioria eram formadas no padrão da Escola Anna Neri, com um habitus
obedecendo aos moldes daquela instituição, entendemos o quanto elas
valorizavam a conduta e temiam que possíveis deslizes neste aspecto
comprometessem o modelo adequado para uma enfermeira ( o mesmo
preconizado por Florence).Ainda mais, observando o fato de que as alunas
estavam, no entendimento delas, expostas aos olhares atentos dos professores
da Faculdade de Medicina, cuja opinião, a respeito do comportamento das
alunas, era muito valorizada.
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" ...haviam professoras muito severas, ainda naquele estilo Ana Neri, né,
aquela seriedade, rigidez de caráter, mas acabavam entrando na nossa"(exaluna)

Para esta aluna, o relacionamento era amistoso, as professoras
acabavam cedendo e fazendo concessões no que diz respeito a rigidez, esta
questão tem uma leitura mais difícil, pois é tecida com os fios da subjetividade
de quem vivenciou e apreendeu a realidade de acordo com o seu modo de
avaliar o mundo e , considerando-se que nossas memórias são construções
culturais administradas e mediatizadas, concordamos com Cruikshank (1998)
ao afirmar"

Os relatos orais sobre o passado englobam explicitamente a

experiência subjetiva...fatos pinçados aqui e ali nas histórias dão ensejo a
percepções de como um modo de entender o passada é construído,
processado e integrado à vida de uma pessoa. " ( Cruikshank,1998,p.156)
Para Bourdieu, "as leis que regem a produção dos discursos na relação
entre um habitus e um mercado se aplicam a essa forma particular de
expressão que é o discurso sobre si; e o relato de vida varia, tanto em sua
forma quanto em seu conteúdo, segundo a qualidade social do mercado no
qual é oferecido- a própria situação da investigação contribui inevitavelmente
para determinar o discurso coligido."(Bourdieu,1998,p.189) Para a construção
da história social, utilizamos o critério da representatividade, da memória
coletiva e consideramos pertinente o contexto e a subjetividade de cada
entrevistado, relatando a sua versão dos fatos.
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o modelo implantado na Escola de Enfermagem de Porto Alegre
continha os princípio dos

moldes anglo-americanos, os instrumentos

"necessários à construção de uma identidade da enfermeira de acordo com o
ideal da enfermagem modernal Um dos instrumentos mais investidos foi o
controle dos corpos, uma relação de mão dupla entre obediência e utilidade.
Segundo Foucault, "A disciplina não pode se identificar com uma
instituição nem com um aparelho; ela é um tipo de poder, uma modalidade para
exercê-Io, que comporta todo um conjunto de instrumentos, de técnicas, de
procedimentos, de níveis de aplicação, de alvos; ela é uma "física" ou uma
anatomia do poder, uma tecnologia." ( Foucault, 1987, p.189)
Certamente se poderia estender a reflexão para além dessas idéias
sobre o poder disciplinar o qual constitui, através de práticas cotidianas e de
técnicas minuciosas, os sujeitos. Aqui se trata de um poder que é exercido
sobre os corpos dos sujeitos.

o corpo dócil e vigiado fica sem defesa, fragilizado e privado da
capacidade de pensar. A construção dos adestramentos corporais são
marcados pela divisão sexual de gênero com significados reais e simbólicos
discriminatórios. ( Foucault, 1987)

o internato propiciava esse controle intenso e a formação desse habítus
desejável" A pessoa que era a mordoma, ela que fazia o policiamento, elas
eram bastante vigiadas, ah eram, eram policiadas com horários, pra entrar lá
na residência não tinha como, os rapazes que queriam namorar lá iam namorar
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lá na sala de visita, cheia de gurias, e sair pra namorar também não podiam,
era uma dificuldade porque algumas queriam muito, tinham falta disso e aí se
rebelavam porque queriam sair, voltar mais tarde, namorar, mas não deixavam,
fechavam a porta e pronto". (ex-funcionária)
Havia uma espécie de governanta, a mordoma, que era a responsável
pelo controle e vigilância das alunas, além, é claro de gerenciar a residência.
A questão do controle vai além da conduta no âmbito público e invade o
privado, exercendo o seu poder, as diretoras e professoras vigiavam as alunas
e consideravam que o comportamento destas,

ou seja, uma excessiva

moralidade e refreamento da sexualidade inclusive, era o normalmente
esperado para uma boa enfermeira, ao mesmo tempo a dominação exercida
sobre estes corpos os mantinha dóceis e produtivos e, por outro lado,
reproduzia o perfil de mulher e enfermeira preconizado por Nightingale.
Essa inculcação de habitus gerava uma reprodução que as ex-alunas,
mais tarde, ao tornarem-se professoras da escola, procuravam reproduzir o
habitus adquirido, no cotidiano de sua dinâmica de trabalho.
Mas, voltando ao internato, Goffman (1992) aponta que a vigilância da
instituição impõe limites e obediência que não permitem questionamentos. Este
autor afirma que a Instituição Total é responsável pela mortificação do eu do
indivíduo, despojado de sua liberdade de escolha e de seu ritmo de vida
habitual.
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"Um local ou de residêncié\ ou de trabalho onde um grande número de
indivíduos com situação semelhante, separados da sociedade mais ampla,
levam uma vida fechada e formalmente administrada". (Goffman,1992,p.11)
As instituições deste tipo "são estufas para mudar pessoas; cada uma é
experimento natural sobre o que se pode fazer ao eu" (Goffman,1992,p.22),
onde se dá uma desconstrução e reconstrução permanente do eu padronizado.
Também o grau de exigência em relação a rotina de trabalho das
alunas era muito elevado, os depoimentos revelam uma rotina exaustiva,
"espartana", um regime de dedicação exclusiva ao curso.

"era rígido, era germânico. Elas estudavam praticamente 12 horas por
dia, estágio e teoria.(ex-funcionária)
"...era um regime ditatorial, militar, impositivo, de coação, não havia a
possibilidade de discussão e alguma flexibilidade de postura...também, todo o
curso nós tivemos tempo integral e dedicação exclusiva. (ex-aluna)

"A enfermeira, a partir da Reforma Nightingale, é algo ou
alguém que se fabrica, não mais o que sobrou de um passado
a repudiar de mulheres que não se adaptaram às fileiras da
produção ou que não desfrutam da proteção do lar. Aqui, como
na Inglaterra, mais do que repudiar ou esquecer o passado das
enfermeiras, era preciso provar, no social, no cultural e na
qualidade do trabalho profissional no espaço hospitalar e
comunitário, que o passado das enfermeiras estava superado.
A nova enfermeira era moldada atrás do muro cor-de-rosa. "
(Miranda,1996,p.134)
Constatamos, também, o quanto influenciou o perfil das diretoras, que
eram pessoas muito minudosas, perfeccionistas e rígidas. Esses traços de
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personalidade, marcaram as pessoas que conviveram com elas como atesta o
seguinte depoimento

"Elas eram umas pessoas muito eficientes uma barbaridade e exigiam;
olha eu também não tendo o curso de enfermagem, mas eu também fui
moldada por elas (formação de habitus ), eu tinha 18 anos, primeiro emprego,
eu fui moldada por elas, hoje eu sou uma pessoa exigente, dinâmica, graças a
elas, eu fui educada por elas, até porque, claro, elas tiveram essa influência,
elas eram umas pessoas muito exigentes, pela perfeição, tinha que ser
perfeitinho, isto é uma característica forte, marcante na direção delas, elas
como pessoas, como diretoras, sim, pra mim foi fácil acontecer porque eu era
muito novinha e então me facilitou porque eu era uma pessoa muito minuciosa,
sempre fui e me adaptei bem ao estilo delas, com certeza. A Diga era uma
pessoa detalhista, assim, nada podia sair errado, tudo certinho, nada pra elas
podia dar errado, tudo correto. (ex-funcionária)
Indubitavelmente, a introjeção desses valores apreendidos no decorrer
da convivência com as diretoras, fez com que houvesse, também, um processo
de identificação e orgulho de ser igual ao modelo de quem tem poder e é um
exemplo a ser seguido, um modo de ser que demonstra sucesso e gera
admiração e respeito.

Assim, a rotina das estudantes iniciava cedo, às 6 horas elas se
levantavam de manhã e tinham que estar às 7 horas no campo de estágio.
"Nós tínhamos uniformes, a residência gratuita, transporte gratuito e as

110

professoras também residiam ali. Em contra-partida, nós tínhamos que levantar
às 6, um pouco antes das 7.nós tínhamos que estar no hospital...das 7 às 13,
porque nós também passávamos plantão, trabalhávamos podia dizer das 7 às
13, depois às 14 tinha aula, durante a tarde até às 6 e nos restava a noite e os
fins de semana para estudar, era intensivo mesmo, 4 anos de intensivo".(exaluna e professora)
A criação da Escola de Enfermagem de Porto Alegre evidencia a
utilização do aprendizado no trabalho. Michel Foucault (1987, p. 141) descreve
a criação de uma escola junto a uma fábrica em 1667, na França. A escola
tinha como objetivo educar e instruir as crianças e depois encaminhá-Ias à
aprendizagem junto aos diversos mestres da manufatura. Os alunos, depois de
período de estudo e aprendizagem na escola e fábrica, e uma prova
qualificatória, adquiriam o direito de "erguer e manter loja", em qualquer cidade
do reino. Mostra-se aí uma das mais engenhosas formas de combinação de
domesticidade com a transferência de conhecimento. A organização em séries
e a avaliação dos progressos em um tempo evolutivo, completam o esquema
disciplinar. No início, as alunas estagiavam, a maior parte do tempo, na Santa
Casa, e a rotina de tarefas atendia a um modo de fazer bastante singular da
enfermagem que é o "saber-fazer", como demonstra o seguinte depoimento

"...nós íamos dar cuidados pra eles ( os pacientes) e cuidados
significava de manhã dar higiene, banho no leito era sempre, não interessava
se tinha condições ou não e quanto mais eu fizesse, mais habilidade eu teria,
colocar comadre, papagaio, controle hídrico, iavar a cabeça do paciente
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acamado

e depois fazer curativo,

instalar soro, essas coisas assim, não

diversificava muito,não sei quantos baldes, bacias, era muito repetitivo, era
sempre o ritual clássico de banho, lavar a cabeça no leito, fazer higiene
oral,etc." (ex-aluna).
Verifica-se que havia tentativas de contestação às normas e ao sistema
estabelecido, algumas alunas se insurgiam, inconformadas com a rigidez,
como uma aluna que sentia-se, inclusive, perseguida por demonstrar ousadia e
sentia-se muito tolhida na sua expressão enquanto indivíduo:
" Houve um momento em que eu me rebelei contra o tipo de exigência,
eu me insurgi, na verdade eu era a única que argumentava..." (ex-aluna)
Porém, esta aluna para permanecer no curso teve que se adequar, pois temia
sofrer sanções ou, até mesmo, ter que se retirar da escola.
Mas, no entendimento de outra aluna, daquela época, esta disciplina e
o alto nível de exigência auxiliavam na formação ética e moral adequada,
destacando aqui como o trabalho de inculcação ideológica se dá em vários
momentos e oportunidades.

"Acho que era uma escola que preparava para a doação e a entrega, a
escola ajudava a formar isso aí" (ex-aluna)
A introjeção do habitus foi explicitada em diversos momentos, no
decorrer deste estudo ao nos depararmos com discursos em que ficava muito
claro esse processo:
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"...e o incrível é que eu fui adotando essa idéja que eu tinha que ter um
determinado tipo de postura, de conduta pra mudar essa imagem ruim da
enfermeira, porque a essas alturas eu entrei no padrão pra valorizar..." (exaluna)

o

internato, utilizado pelas alunas, favoreceu a formação do habitus,

Sobral (1994,p.118) aponta a deserotização do gênero feminino, num espaço
só de mulheres, a fim de uma performance virtuosa para as enfermeiras e para
a profissão, afastando-as do que fosse pernicioso. Para Bourdieu(1990), as
estruturas cognitivas/subjetivas não existem fora de sua relação com as
estruturas objetivas, constituindo-se naquilo que estrutura o próprio indivíduo
tomado em sua realidade tanto biológica quanto psíquica. Fonseca (1996)
comentando a respeito do que Bourdieu expressa, diz "O habitus funciona
com a força de uma segunda natureza, implicando os próprios agentes sociais
na realização das profecias e crenças nele imbutidas. Para além de classificar,
suas regulações sobre os modos de ver, pensar, sentir e agir, também
hierarquizam, sem possibilitar, contudo, que tais atos sejam reconhecidos
como parte do jogo concorrencial. Os atores, regrados pela"lógica do jogo", só
realizam aquelas ações que efetivamente podem realizar e que deles se
espera, apresentando regularidades práticas que se expressam como
obediência às regras.( Fonseca, 1996,p.68-69)
Controlar os corpos, as presenças e as ausências, permitir e proibir na
medida certa. Os rituais diários, a regularidade e o rigor no controle do tempo
se colocam no regulamento que !=;etornou a base do cotidiano. O uniforme,
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aspecto simbólico importante, ",era todo engomadinho

com chapeuzinho,

era

bem sofisticado"(ex-funcionária), era fornecido pela escola, assim como o
ônibus com motorista que transportava é1Sprofessoras e alunas.

Com o intuito de atrair estudantes, a escola dava"

mordomias" e

oportunizava momentos para que as alunas demonstrassem habilidades
artísticas em situações de comemorações e eventos sociais, onde eram
convidados professores e o diretor da Faculdade de Medicina para
confraternizarem na residência da escola.

"..uma tocava gaita, outra cantava, outra dançava e apresentavam a
hora de arte para os visitantes, tanto é que isso era muito freqüente e às vezes
cansava um pouco a turma. As internas tinham determinado horário, tinham
que se uniformizar para receber as visitas, o objetivo era divulgar a escola e
mostrar qual o perfil da enfermeira". (ex-aluna e professora)
Fica evidente que o sentido destes momentos festivos não era somente
o de descontração para as alunas, mas o de compromisso com a imagem a ser
divulgada sobre o perfil da enfermeira, do elevado padrão da Escola de
Enfermagem.

6.5 As Relações com a Faculdade de Medicina
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Ao se transferirem para Porto Alegre, as professoras Verderese
iniciaram uma convivência pacífica com o diretor da Faculdade de Medicina,
Guerra Blessmann, uma espécie de aliança que Ihes garantiu muita autonomia
na sua trajetória dentro da instituição. Este diretor Ihes conferiu um poder
simbólico que foi a base da relação amistosa entre Escola de Enfermagem e
Faculdade de Medicina. No interior deste espaço social, acontecem profundas
modificações e que seriam necessárias para a criação de um curso de
enfermagem anexo à medicina.
As fundadoras

da escola, as irmãs Verderese, eram mulheres

independentes e evoluídas para a época. nA Lourdes, por exemplo, tinha sido
professora em São Paulo e estudou Enfermagem nos Estados Unidos, ela
tinha, assim, conhecimentos muito avançados para a época, tanto científicos
como social e cultural e ela não foi bem entendida pelo grupo, tanto é que na
ocasião a medicina não tinha psicologia no currículo, só que ela tinha...ela
conseguiu com a ajuda do Or. Guerra Blessmann introduzir até na medicina a
psicologia, porque ela achava muito importante primeiro conhecer o sadio para
depois estudar a enfermidade e estava colaborando com a Faculdade de
Medicina" (ex-aluna e professora)
Observamos a postura de Maria de Lourdes Verderese e sua dificuldade
em colocar as mudanças numa época em que o mais aceitável seria ela não
interferir em questões

tão

delicadas quanto mudanças de

currículo,

principalmente, da medicina, historicamente hegemônica em relação à
enfermagem. No entanto, havia a cumplicidade com o diretor da Faculdade de
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Medicina que tinha outro entendimento a respeito da forma de agir das
fundadoras. Ele via a possibilidade de auxílio da enfermagem em relação à
medicina.

"".Eles

(a Medicina) nos passavam uma idéia de que se eles

auxiliassem na nossa formação ,nós iríamos futuramente auxiliar o trabalho
deles, então eles tinham paciência conosco." (ex-aluna)
Esse jogo de permuta poderia ser bem interessante tanto para a
enfermagem quanto para a medicina.
Quando as fundadoras chegaram com o objetivo de criar a escola, elas
colocaram imposições, reinvindicaram o direito de autonomia. Elas tinham
consciência de que estariam ligadas à medicina e, consequentemente, tendo
um grau de dependência administrativa inerente à condição de escola anexa e
ao estabelecer uma parceria amigável com o diretor da medicina, elas
adquiriram um poder simbólico, pois as decisões tinham que ser aprovadas
pela medicina mesmo tendo uma certa igualdade de condições e boa
aceitação, podendo expressar as opiniões e impor determinadas mudanças e
imprimindo suas marcas na construção da escola, destaca-se a habilidade
política destas mulheres nas relações com a Faculdade de Medicina.
liA Maria de Lourdes e a Diga Verderese eram pessoas extremamente

educadas, polidas eu diria assim finas, distintas, daquelas que andam pelo
corredor e só faltava (silêncio), muito simpáticas, comunicativas, muito
humanas..." (ex-aluna)
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Como elas eram muito eficientes, tinham um elevado padrão de
educação e intelectualidade, e queriam colocar a enfermagem numa situação
de aceitação por parte da sociedade, melhorar o nível, elevar o padrão,

muito

semelhante ao que Nightingale fez na Inglaterra e elas ,assim como Florence,
eram pessoas com um nível intelectual e preparo muito bons, mulheres que
não aceitavam um papel secundário ou sem projeção na sociedade, não
queriam simplesmente ocupar o papel que ,na época, era destinado às
mulheres (rainha do lar), elas impuseram o seu modo de agir e assumiram uma
postura de luta pelo que consideravam o ideal para o funcionamento adequado
de uma Escola de Enfermagem.

A busca das fundadoras

por um ensino qualificado permeava a

necessidade do mercado de trabalho e o aprimoramento técnico exigido, muito
centrado nas habilidades técnicas, no saber-fazer. Inclusive a atitude frente à
aluna demonstrava esta conduta em campo de estágio:
"...eu simpatizava muito com a Diga, eu me identificava com ela, porque
ela atuava em campo, ela chegava numa enfermaria, identificava os problemas
do paciente, ela agia e a seguir nós agíamos.." (ex-aluna e professora)
A busca pela identidade da profissão também era visível, as alunas
necessitavam ter o entendimento do que era prática da enfermagem e do que
não era enfermagem.
"... tanto é que nós, desde aquela época, a gente procurava identificar os
conteúdos específicos de enfermagem comparando com o que o médico faz!a,
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o que eles faziam e o que nós fazíamos... quem éramos nós, e não foi fácil
porque, também, muitas atribuições elementares eu achava que não eram
específicas da enfermagem, todas aquelas ações que todo mundo poderia
fazer, inclusive os analfabetos não deveriam ser nossas porque nós éramos
superiores..." (ex-aluna e professora)
Este relato torna perceptível o embate entre o trabalho manual e o
trabalho intelectual. A exigência de um padrão elevado de educação
confrontava-se com a exigência de desempenhar tantas tarefas consideradas
de menor valor, menor prestígio," qualquer analfabeto pode fazer", o que
tornava a busca pela identidade da profissão um constante dilema. A distinção
entre o trabalho do médico e o da enfermeira estava muito presente tanto de
um lado (enfermagem) quanto do outro (medicina). Obviamente que os
médicos aceitavam as enfermeiras desde que estas se mantivessem no seu
posto, não interferindo nas condutas deles.
Neste contexto, ressaltamos o empenho das fundadoras em conseguir
visibilidade social para a enfermagem, através de estratégias diversas, como a
promoção de eventos, festas e divulgação do curso, inclusive com o início do
estágio na Santa Casa sendo prestigiado pelo governador do Estado, pelo
reitor da universidade, o arcebispo e o diretor da Faculdade de Medicina.( Ata
da Reunião do corpo docente em 19.09.51)
As diretoras costumavam promover reuniões sociais na residência da
escola, onde compareciam os professores da Faculdade de Medicina
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devidamente acompanhados de suas esposas, procurando, desta forma,
demonstrar como era respeitável o ambiente da Escola de Enfermagem. O
encerramento do ano letivo de 1951 ocorreu com uma cerimônia festiva na
residência da escola, onde compareceram o governador do Estado, o reitor e
os professores da Faculdade de Medicina, bem como os pais de alunas. ( Ata
da reunião do Conselho Técnico-Administrativo em 05.12.51)
A ligação das diretoras com o diretor da Faculdade de Medicina se deu
sem maiores confrontos porque elas dispunham de um poder simbólico que
Ihes permitia iniciativa e tomada de decisões, mas,
enquanto

paralelamente, ele

médico, ocupando um cargo de mando e !=;endo homem,

subliminarmente manipulava e organizava as regras do jogo, pois de forma
amistosa e fazendo crer que elas poderiam dispor de sua autoridade de
diretoras, o Dr. Guerra Blessmann conseguia manter a estrutura funcionando
muito bem, sem maiores conflitos.

As

reuniões

do

Conselho

Técnico-Administrativo

eram

sempre

presididas pelo diretor da Faculdade de Medicina e durante a elaboração do
regimento da Escola de Enfermagem ficou evidente a ascendência deste
agente, pelo número de sugestões que ele propôs e que foram todas aceitas
pelas enfermeiras presentes, sem sequer discutir ou colocar a pertinência
destas proposições em dúvida.

Durante as entrevistas, constatamos através dos relatos, que naquele
tempo, as fundadoras sentiam-se seguras e bem aceitas, não encontrando
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nenhum grau de hostilidade ou desconfiança por parte do então diretor da
medicina, isso ficou bastante marcado nas falas, inclusive esta é uma
percepção generalizada em todos os depoimentos.

"As relações eram muito boas, era de igual para igual..." (ex-aluna e
professora)

"Elas não pediam licença para fazer alguma coisa, isso me marcou
muito."(ex-aluna)
" Apesar de ser um curso anexo à Faculdade de Medicina, elas é que
comandavam, elas que montaram toda a escola, tudo foram elas. Eu acho que
isso aí facilitou bastante por causa da confiança que o Or. Guerra Blessmann
tinha nelas, sim, ele reconhecia o valor delas." (ex-funcionária)
" Nós tivemos muito apoio da Faculdade de Medicina, porque o
Blessmann era muito nosso amigo, muito amigo da escola, não tivemos
problema nenhum ali na escola." (Maria de Lourdes Verderese)
"O Or. Guerra Blessmann

nos favorecia muito, nunca tivemos

problemas, a escola era muito bem aceita, as meninas eram muito bem aceitas
pelos estudantes de medicina, porque a sede era a própria Faculdade de
Medicina, nós tínhamos a sede lá e tínhamos ótimas relações com todo o
mundo, com o Faraco, que depois foi reitor da universidade, com o Rubens
Maciel, com o Jorge Pereira Lima...nós tivemos todo apoio é...todo o apoio,
tínhamos carta branca, não tínhamos relação estreita não, carta branca, apoio

'"
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total, tanto dos professores da Faculdade de Medicina sendo que eu dei aula
na Faculdade de Medicina para os estudantes que iam começar estágio no
hospital, na sala de operação, como usar a instrumentação, fizemos ótimas
relações. Fomos muito felizes lá, não tínhamos problemas." (Olga Verderese)
Nos relatos, fica evidente, na percepção

de quem vivenciou aquele

momento, a idealização do relacionamento tido como "perfeito" e traz à tona
lembranças de

uma convivência agradável, satisfatória, produzindo o

sentimento de que foram muito bem acolhidas e de valorização da sua prática
enquanto enfermeiras preparadas para assumir o que Ihes estava sendo
delegado. A reação que elas estavam esperando em relação ao seu trabalho
frente à direção da Escola de Enfermagem era exatamente a de respeito e
reconhecimento por estarem demonstrando um desempenho considerado
muito satisfatório pelo diretor e os professores da Faculdade de Medicina, elas
tinham a aprovação deles sob o aspecto do que eles consideravam adequado
e pertinente à implantação de um curso superior de enfermagem anexo à uma
escola de medicina.

Inclusive, aspecto importante a ser ressaltado no presente estudo, é o
de que aqueles agentes sociais da Faculdade de Medicina não estavam
sentindo-se ameaçados pela presença das enfermeiras. Eles tinham um
território muito bem delimitado e tinham consciência do auxílio que obteriam
através de profissionais qualificadas e aptas a colaborarem para melhorar as
condições de trabalho em saúde.
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Enquanto a Escola de Enfermagem não Ihes caU$asse maiores
problemas, a medicina não tinha com o que se preocupar, mantendo relações
cordiais e tranqüilas, e com a influência de um diretor como o Dr. Guerra
~Iessmann, que mantinha um relacionamento bastante diplomático com a
escola,

a fim de

preservar

relações

estáveis

e pacíficas que não

qomprometeriam o funcionamento das estruturas.
" O campo do poder (que não deve ser confundido com o
campo político) não é um campo como os outros: ele é o
espaço de relações de força entre os diferentes tipos de capital
ou, mais precisamente, entre os agentes suficientemente
providos de um dos diferentes tipos de capital para poderem
dominar o campo correspondente e cujas lutas se intensificam
sempre que o valor relativo dos diferentes tipos de capital é
posto em questão...isto é, especialmente quando os equilíbrios
estabelecidos no interior do campo, entre circunstâncias
específicas e encarregadas da reprodução do campo de poder
são ameaçados. "( Bourdieu, 1996, p. 52)
o que não nos resta dúvida, é a força do capital simbólico de um curso
~istoricamente hegemônico como a medicina, em relação à Escola de
Enfermagem, detentora de menor poder. Ainda que as pioneiras lutassem e se
colocassem de forma impositiva, o
relação à medicina.

6.6 Disputas de Poder

capital simbólico delas era menor em
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As informações que encontramos e o~ depoimentos levam a inferir que o
processo de consolidação da Escola de Enfermagem de Porto Alegre envolveu

múltiplas facetas, entretanto possibilitaram a formação de um grupo de trabalho
homogêneo, onde houve confluência de interesses, sincretismo de uma moral
de conduta, onde os valores são compartilhados e os julgamentos envolvem a
cumplicidade..

Este clima harmonioso escamoteia as relações de poder, no sentido de
manter a unicidade. O

Dr. Guerra Blessmann permaneceu na direção da

Faculdade de Medicina até o final do ano de 1956, sendo o seu sucessor o Dr.
José Francisco Milano. Mas, não foi somente a saída de Guerra Blessmann da
direção que desencadeou o processo de ruptura das fundadoras com a Escola
de Enfermagem, havia um clima de mobilização discente demonstrando
descontentamento.

" Eu sou formada em 56, já no fim de 56 havia uma certa discórdia na
escola, nós já sentíamos alguma coisa e nessa época já tinha começado com
as alunas algum movimento, sabe, contra não sei bem o quê, eu sei que tava
até metida no meio, mas não sei porque, eu sei que eu fui oradora da turma e a
minha colega era uma pessoa contra, ela fazia contra... tanto que eu me
lembro da minha formatura que diziam fulana de tal vai responder o teu
discurso...então já naquela época tinha nas entrelinhas, aquela turma que
participava do centro acadêmico...(ex-aluna)

-
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Os gastos da Escola de Enfermagem eram provenientes de verba da
universidade, pois naquela época não havia mais o patrocínio do SESP, já que
este havia dado a ajuda para a implantação da escola. Toda a verba aprovada
para a manutenção da Escola de Enfermagem tinha que ter um parecer
favorável do diretor da faculdade de medicina. " ...0 SESP montou a escola,
todo aquele mobiliário, tudo da escola foi o SESP que deu e depois a
manutenção era da universidade, assim basicamente. Os gastos eram
mantidos pela universidade, mas tinham que ser aprovados pela Faculdade de
Medicina, pelo diretor, tudo através da medicina que participava de todas as
reuniões, elas ( as Verderese) não freqüentavam as reuniões deles, mas ele (o
diretor) freqüentava o Conselho da escola." (ex-funcionária)
Conforme constatamos, isto não se constituía em transtorno enquanto o
diretor era o Dr. Blessmann, que, provavelmente não se importava com os
gastos da residência da enfermagem, mantendo sua política de "boa
vizinhança" com as diretoras da enfermagem, mas esta situação evidencia a
concentração

de poder, tornando as relações fragilizadas.

"O mundo do trabalho está repleto de pequenos grupos
profissionais isolados que funcionam como quase-famílias, nos
quais o chefe do serviço, quase sempre um homem, exerce
uma autoridade paternalista, baseada no envolvimento afetivo
ou na sedução e, ao mesmo tempo, sobrecarregado de
trabalho e tendo a seu encargo tudo o que acontece na
instituição, oferece uma proteção generalizada a um pessoal
subalterno, principalmente feminino assim encorajado a um
investimento intenso, muitas vezes patológico, na instituição e
naquele que a encarna." (Bourdieu, 1999, p. 73)
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A dinâmica de funcionamento da escola era muito similar ao que
Bourdieu expressa sobre

a autoridade paternalista e o envolvimento dos

1agentes no espaço social demarcado era algo do tipo familiar, como aponta o
seguinte depoimento
"..aquilo ali era uma família, o Dr. Guerra Blessmann ia pra lá conversar,
ele era uma pessoa simples, ele mesmo saia do gabinete dele e trazia a pasta
da enfermagem com os documentos que tinham ficado lá pra ele assinar, ele
aproveitava e tomava um cafezinho, ah ele gostava sim, se relacionava muito
bem, não tinha essa burocracia que tem hoje, era uma comunidade...tudo
dependia da medicina, tudo o que se fazia na escola, tinha que passar por lá,
então tudo que era feito era de acordo com a Faculdade de Medicina, mas a
gente não tinha atrito, não tinha problema de se incomodar, não, naquela
época a gente via as meninas chegando na escola, os rapazes da medicina
entrarem ali e a gente acompanhava o crescimento deles dentro do curso." I
(ex-funcionária)

Esta questão da subordinação possibilitou a geração de conflitos,
demonstrando a vulnerabilidade a que estavam sujeitas as diretoras da Escola
de

Enfermagem.

Também,

a

mobilização

discente

acarretou

uma

desestruturação importante, algumas alunas lideradas pela presidente do
centro acadêmico iniciaram um processo de dissociação do grupo.
",..como presidente do diretório acadêmico ela exercia influência sobre
as estudantes e naquele ano que eu entrei estava se formando a primeira
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turma, entrei em 56, ela queria fazer a minha cabeça, não só a minha, mas a

da turma toda, o que ela dizia que tava acontecendo é que a Faculdade de
Medicina tinha criado a Escola de Enfermagem, mas que tinha abandonado,
que não dava recurso...cada turma que entrava ela ficava semeando discórdia
e revolta..." (ex-aluna)
Verificamos que a escola iniciou e manteve sempre, durante aquele
período, um excelente nível de conforto em suas instalações. As residências
estavam situadas em bairros nobres da cidade, com uma infra-estrutura ótima,
muito bem mobiliadas e mantendo funcionários dentro desta organização.
"Começou a escola com um nível, sabe, tanto de ensino como de
hospedagem, muito bom, excelente, ótimo, a alimentação era feita por uma
nutricionista, era controlada..." (ex-aluna)
As fundadoras estavam habituadas a um estilo de vida com um padrão
de alto nível, e organizaram e procuraram manter isto durante a sua
permanência à frente da escola, usando isto, também como estratégia para
mostrar que a enfermagem era uma profissão digna e que merecia este tipo de
tratamento, além, é claro, de ser uma forma de atrair possíveis candidatas ao
curso de enfermagem.

"A Lourdes Verderese, ela procurou colocar a enfermagem no alto
patamar das profissões, isso é o maior valor que eu dou a Lourdes Verderese,
ela pedia uma boa condição, ela fez questão..." (ex-professora)
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Com

o apoio

do diretor

da Faculdade

de Medicin;;:l, elas

tinham

condições de manter este padrão, mas, mesmo assim havia reivindicações

por

parte desta presidente do diretório acadêmico no sentido de que a Faculdade
de Medicina deveria
desestabilização,

dar mais recursos e , então, iniciou-se um processo de

um clima tenso,

o ambiente na escola tornou-se intranqüilo,

levando a uma mobilização importante por parte de um grupo de alunas com
formatura prevista para o final do ano de 56.
"...ela (a presidente do centro acadêmico) dizia que nós precisávamos
de muito mais espaço, muito mais equipamentos e coisas desse tipo e que nós
não podíamos aceitar isso aí...(ex-aluna)
Este ambiente levou a confrontação de interesses e à estratégias de
lutas culminando com uma crise que foi provocada através da união de
esforços de algumas pessoas que tinham interesse em mudar a direção da
Escola de Enfermagem. Ao mesmo tempo, houve o questionamento de uma
situação que estava posta, uma concentração de poder

na escola que

acarretava desconforto em algumas pessoas, gerando uma insatisfação que
exigia a mudança e, também,

houve a intenção de buscar o poder com

respaldo daqueles que eram historicamente hegemônicos e, naquela situação,
melhor instrumentalizados para a luta (a faculdade medicina, na figura de outro
agente, o futuro diretor).
Houve, inclusive, ameaças de protestos na solenidade de formatura, a
presidente do diretório acadêmico ameaçava interromper o discurso da oradora
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da ~urma,contestando os elogios que seriam pronunciados em favor da direção
da Escola de Enfermagem, mas não se confirmou tal situação, pois a aluna
não sentiu apoio suficiente por parte de seus pares para protestar durante a
formatura.

" ...parece que o jogo dela, no dia da formatura, as colegas fizeram um
abaixo-assinado, ela disse que ia se levantar no meio da formatura e fazer um
protesto, daí as meninas, então, queriam impedir o protesto, mas eu disse não,
pois ela tem o direito, aí o Or. Blessmann disse: deixa por minha conta, se ela
pedir a palavra eu não dou, mas ela nem chegou a pedir a palavra não, mas
ela se formou." (Olga Verderese)
Provavelmente, aluna em questão percebeu que aquele não era o
melhor momento para um embate direto e foi buscar novas estratégias de luta.
o diretor Guerra Blessmannn estava se retirando de seu cargo e o
próximo a assumir este encargo seria José Francisco Milano, tendo sido
empassado no início de 1957. A partir deste momento a situação mudou
bruscamente e o processo de ruptura das fundadoras com o novo diretor foi
inevitável. Mudaram as diretrizes de condução do trabalho e da parceria que
havia anteriormente entre Escola de Enfermagem e medicina. A postura do
novo diretor se diferenciava bastante da postura do antigo diretor. O processo
de mudança foi muito rápido, não foi insidioso, mas aconteceu justamente com
a mudança de direção da medicina, pois antes o descontentamento de alguns
não encontrava reverberação e, isto só se modificou com a vinda de um novo
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diretor que não estava disposto a encarar

o mesmo tipo de relacionamento

com a Escola de Enfermagem que seu colega manteve por todo este período.

"E aí veio aquele problema todo, toda essa situação de residência

e os

benefícios da enfermagem, isto gerou protesto da medicina, como é que nós
tínhamos e eles não, começou a briga, o diretor da Faculdade de Medicina, o
professor Milano até era uma pessoa legal, mas foi por isso que elas saíram,
ele não assumiu com elas, ele só assumiria a direção da Faculdade de
Medicina se colocassem outra na direção, foi uma crise na escola, ele disse
que não assumiria se não fosse outra na escola, uma outra direção... eu
lembro, nós éramos docentes, foi quando o Or. Guerra Blessmannn saiu que
elas saíram, foi por causa do Milano. A crise era um pouco de tudo, todo
mundo é invejoso e tinha um grau de competição e inveja do grupo da
medicina..." (ex-aluna e professora)
A Escola de Enfermagem suscitava um sentimento de inveja,

por

possuir tantos privilégios e, ao mesmo tempo, a Faculdade de Medicina lutava
pela concentração de poder, não admitindo que diretoras de um curso anexo
interferissem em sua hegemonia. Algumas alunas seriam manipuladas neste
jogo pelo poder, para auxiliar no afastamento das diretoras que não teriam
condições de manter-se à frente da escola, pois encontraram a resistência de
um inimigo melhor armado. Inclusive os estudantes da Faculdade de Medicina,
também, passaram a questionar tanta "mordomia" proporcionada a um curso
destinado a formar enfermeiras, uma profissão sem o status da medicina.
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A estratégia de luta encontrada pela liderança do centro acadêmico foi a
de se aliar às pessoas que queriam a saída das fundadoras, como demonstram
os seguintes depoimentos:

"Milano, o novo diretor da faculdade, o professor Milano não acolhia bem
a proposta da escola, então houve uma intriga com o próprio Milano, ele se
ligou muito com uma ex-aluna nossa que era muito inteligente, ela era
presidente do diretório, ela fez alguma intriga com o Milano e virou a cabeça
dele, até o Dr. Blessmann se afastou do Milano...eles achavam (medicina) que
estavam dando demais para a enfermagem, que nós éramos as responsáveis,
que era um luxo tanta exigência..." (Olga Verderese)
"Suponho que aquele grupo da medicina inconformado com todos
aqueles privilégios que o professor Guerra Blessmann concedia para as
Verderese, consequentemente aquelas moças que vinham do interior, que era
a própria pobreza, tinham tudo e eram transportadas de ônibus, ocupando
espaço dentro da Faculdade de Medicina...então começaram, assim, um
trabalho de minar, de desmanchar isso aí tudo e a (...) se prestou pra isso, era
um tipo pronto pra isso aí." (ex-aluna)

Torna-se evidente que iniciou-se um processo de luta por delimitação
de território e disputas internas, também na Faculdade de Medicina, entre
agentes que estavam querendo se projetar e tomar o controle e o poder dentro
da instituição e, consequentemente, determinar outros rumos para a Escola de
Enfermagem que estava ocupando um espaço muito maior do que algumas
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pessoas desejavam, além, é claro de considerarem que um curso de menor
prestígio social como a enfermagem não merecia tanta regalia.

Como toda a ação possibilita várias interpretações, para algumas alunas
o fato de as diretoras terem conseguido implementar um curso com um grau
de recursos bastante elevado e terem sempre o apoio de um diretor da
Faculdade de Medicina, configurava-se como aquisição de prestígio pessoal e,
consequentemente, a impressão que isto causava, em determinadas pessoas,
era de que as regalias estavam destinadas para o supérfluo e não estavam
sendo bem administradas para fins de beneficiar o ensino.
Também havia a questão da confiança, até aquele momento nunca
havia sido colocada em discussão, era um fato visível que as diretoras eram
detentoras de um poder simbólico através da confiança que o Or. Guerra
Blessmann depositava nelas, mesmo estando sempre presente com o seu
cargo de diretor e seu poder real:
" Com a entrada do Milano mudou, ele era muito diferente do outro, o Or.
Blessmann ia pra lá ( secretaria da Escola de Enfermagem) conversar e ele
dava carta branca para elas atuarem, ele tinha tanta confiança nelas, ele
confiava nelas..." (ex-funcionária)
Formou-se uma rede que pressionava a saída das diretoras Verderese,
por força dos interesses e de certa subjetividade, podendo levar a injustiças,
assim como os mecanismos que foram utilizados visando à luta pelo poder:
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"...esse mal-e~tar que começa a causar em determinadas pessoas, se
as coisas estão se dando bem, se está correndo bem...Nós tínhamos uma
situação

realmente

muito boa, porque nós tínhamos um curso que estava

sendo reconhecido,

tínhamos espaço dentro da Faculdade de Medicina, nós

tínhamos o apoio da direção (direção da Faculdade de Medicina), tínhamos

pessoas evoluídas na direção, tínhamos residência, ônibus, enfim tínhamos
absolutamente tudo e isso incomodava muita gente." (ex-aluna)
"Tudo jogo de poder, de inveja, então os estudantes de medicina
começaram a trabalhar com o Milano contra a escola para acabar com as
regalias, foi uma pena porque naquela ocasião a escola já estava estruturada
em departamentos, nós tínhamos projetos, mas a maldade imperava, os alunos
.,.

usavam todos os argumentos para que elas não continuassem, foi uma pena,
porque nós estávamos lutando para posicionar a enfermagem na sociedade ."
(ex-aluna e professora)
Nota-se que a afirmação da Escola de Enfermagem e sua inserção na
sociedade era uma realidade,

o espaço fora legitimado e o espírito

desbravador das pioneiras tinha contribuído de forma significativa para isso.
A forma como as fundadoras se impunham perante a medicina, sua
postura de luta e determinação não estavam condizentes com a postura da
nova direção e seu grupo, era mais tranqüilo administrar com pessoas que se
subjugassem perante a hegemonia médica, sem embates e enfrentamentos.
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"Por isso elas saíram,

quando

trocou

a direção da Faculdade

de

Medicina, elas não pediam licença para fazer alguma coisa. Isso me marcou
muito, eu nunca cheguei para um chefe e pedi para fazer tal coisa. Isso é coisa
que eu trago de lá ( formação de habitus ). Tanta luta, tanta briga, eram muito
elegantes para lutar, eram muito firmes, não poderiam continuar, as armas
eram desiguais, elas não se subjugaram.." (ex-aluna)
Mas, a disposição para lutar e o fato de as armas serem desiguais não
estimulou a vontade de enfrentar a situação,

pois pelo que inferimos as

fundadoras não poderiam permanecer, era inviável continuar naquele clima de
hostilidade e o próprio diretor da Faculdade de Medicina, José Francisco
Milano, não estava disposto a ceder, a direção da Escola de Enfermagem era
cargo de confiança da medicina e só poderia assumir tal cargo quem estivesse
de acordo com a direção da medicina, se esta não aprovasse a atitude da
direção da enfermagem, consequentemente, a troca dos agentes seria a única
alternativa para tal situação.
"A menina dos olhos de um diretor, os outros ficam de olho, é uma pena,
é uma luta de poder...saíram muito magoadas, foi um horror." (ex-aluna)
Como comentamos anteriormente, as fundadoras sempre associaram à
sua vida o dinamismo, o desejo de mudança, a busca de desafios e a
determinação profissional. Quando elas tiveram que entregar seus respectivos
cargos e abandonar seu espaço, isto aconteceu de uma forma que conduziu a
muito sofrimento pessoal, caracterizando uma violência simbólica.
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Assim, as professoras Verderese se retiraram da Escola de Enfermagem

no início do ano de 1957, quando então assumiu a direção a professora Celina
Mendes Cunha. Esta professora já lecionava na escola desde o final de 52 e
assumiu a direção junto com o diretor da Faculdade de Medicina, iniciando um
novo período na escola e com, praticamente, outro corpo docente, na sua
maioria ex-alunas, pois com as fundadoras também se retiraram professoras
que haviam sido trazidas por elas para compor o corpo docente dos primeiros
anos.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A trajetória percorrida neste estudo permitiu o desvendamento de
dimensões ideológicas, estruturais, relacionais e reais que permearam a
consolidação da Escola de Enfermagem da UFRGS e o papel das pioneiras, as
irmãs Verderese, no processo de implantação desta escola.
Ao reconstruir uma parte desta história, reconstruímos também

uma

parte de um passado de atores sociais que vivenciaram o campo social
envolvido neste estudo, proporcionando-nos vislumbrar os cenários relatados.
Em cada entrevista compartilhamos as emoções Icausadas pelas
lembranças e, que envolviam saudade, alegria, tristeza.
A entrevista com as irmãs Verderese foi, sem dúvida, um momento de
extrema emoção, marcado pela expectativa do encontro, tanto de entrevistadas
como de entrevistadora. Estabeleceu-se um diálogo franco, aberto e afetivo.
A disponibilidade de todas as entrevistadas nos proporcionou o estímulo
constante e a sensação de , também, estarmos oportunizando um desabafo,
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uma catarse, um exercício agradável do ato de recordar e fazer emergir 8.S
informações, reconstruindo o passado através de suas memórias.

Nosso estudo está marcado pelo que hoje tem se caracterizado

de

história social. Nesta perspectiva adotamos o referencial da História Nova, com
ênfase na História-problema onde a problemática delimita o objeto e o fato é o
resultado da pergunta e não o fim em si mesmo. Este paradigma considera que
a realidade é social ou culturalmente construída, analisa as estruturas e se
interessa por toda atividade humana, supõe que tudo tem um passado que
pode, em princípio, ser reconstruído. Uma característica importante da Nova
História é a imprecisão na forma e na cronologia, propiciando maior
flexibilidade

do que a História Tradicional, ultrapassando a sucessão

cronológica de acontecimentos e datas.

Ao revisarmos a história da enfermagem em contextos mais amplos
(mundial e brasileira ), percebemos que a história é cíclica, que perpassa os
modelos anteriores, que o ocorrido na Escola de Enfermagem de Porto Alegre,
na época de sua fundação e, posteriormente nos primeiros anos, está
intrinsecamente relacionado com os paradigmas que permitiram o processo de
formação da enfermagem moderna.

Ao realizarmos essa retrospectiva, fizemos um longo trajeto, onde
constatamos que a evolução da enfermagem acompanhou os interesses e
ideologias de cada contexto, de acordo com a época e situação vividos.
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Analisando o papel da mulher no contexto da década de 50, pudemos
constatar o quanto as fundadoras estavam "a frente de seu tempo", sendo
mulheres

independentes,

autônomas

e

com

uma

postura

arrojada.

O

compromisso delas com a implantação de um curso superior de enfermagem
que tivesse qualidade e colocasse a enfermagem no Rio Grande do Sul em um
nível elevado para distinguir a enfermagem de nível universitário da
enfermagem de nível médio, uma vez que a enfermagem estava impregnada
de representações sociais desfavoráveis, configurou-se num grande desafio.
O

Brasil

dos

anos

50

profissionalização às mulheres, que,

oferecia

poucas

oportunidades

de

geralmente, seguiam a carreira do

magistério e, os cursos universitários que existiam em Porto Alegre, absorviam
uma expressiva população masculina e eram cursos detentores de um status
legítimo no contexto social, como, por exemplo, a medicina, a engenharia e o
direito.

A Escola de Enfermagem de Porto Alegre, inserida no espaço da
universidade e sendo anexa à Faculdade de Medicina, foi construída a fim de
contemplar uma necessidade de mercado, mas também, por imposição de uma
lei que obrigava as faculdades de medicina a terem uma escola anexa de
enfermagem e que instituiu dois níveis de formação profissional para a
enfermagem, sendo um deles o de nível superior.

A falta de prestígio da profissão de enfermeira foi colocada pelas
entrevistadas como um obstáculo a ser vencido, pois, muitas vezes, elas
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encontraram objeções ao seu desejo de cursar enfermagem devido ao
preconceito em relação à esse tipo de escolha profissional.
Temos consciência que, ainda nos dias de hoje, a enfermagem luta por
um status e por um reconhecimento maior, mesmo já tendo vencido tantas
batalhas, possivelmente, naquela época, a enfermagem não era somente uma
opção profissional, mas uma maneira de obter inserção no mercado de
trabalho, por razões de absoluta necessidade financeira. Neste sentido, a
enfermagem representava uma ascensão ao espaço público.

,

Entretanto, na busca de fazer valer os aspectos morais, necessários
para elevar a profissão, a Escola de Enfermagem da UFRGS, assim como
preconizava o modelo de Florence Nightingale, consequentemente, também
conforme o padrão da Escola Anna Neri, adotou o modelo conservador de
educação, na perspectiva da formação moral rígida, utilizando o internato que
auxiliava na formação deste habítus.
o processo de formação profissional da Escola de Enfermagem de Porto
Alegre obedecia aos critérios da época, reproduzindo modelos que já estavam
inculcados ideologicamente e que serviam para legitimar o discurso da busca
de elevação moral da enfermagem. Objetivava-se a busca de um padrão digno
para a enfermagem, transformando as alunas em enfermeiras capacitadas e
respeitáveis.
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o rigorismo, o alto grau de exigência e a disciplina estavam de acordo
com os moldes de educação da época, bem como estavam atrelados aos
princípios da reforma Nightingaieana.
Também as mordomias da residência e o transporte oferecidos às
alunas serviam como atrativos para o engajamento no curso.
Naturalmente, a construção da enfermagem num espaço de saber
demarcado como a Faculdade de Medicina, demonstrou as estratégias de luta
empreendidas pelos atores sociais envolvidos neste processo. A Escola de
Enfermagem ao estar submersa no meio social e mantendo relações com outra
instituição, tende a reproduzir desigualdades estruturais de poder e de acesso
a recursos. Ao iniciarem a implantação do curso de enfermagem, as
fundadoras contavam com o apoio do diretor da Faculdade de Medicina, que
Ihes confiou a missão de construir um espaço de saber qualificado e que
servisse para auxiliar o trabalho médico, conferindo-Ihes um poder simbólico,
onde elas tinham autonomia dentro de um território restrito e sujeitas à
aprovação da direção médica, pois o poder real era da medicina.
Apesar do relacionamento com o diretor da Faculdade de Medicina ter
sido bastante satisfatório, esta relação se baseava num modo paternalista,
onde a supremacia do poder masculino estava sempre nas entrelinhas deste
jogo de relações aparentemente tão tranqüilas e sem disputas, pois os conflitos
não vem à tona.
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Deste modo, as diretoras construíram, com suas estratégias, uma
unidade

organizacional,

empreendimentos

uti Iizando-se

de

movimentos

sutis

e

de

singulares, garantindo-Ihes espaço, apesar de estar

permeado de tendências e interesses. A concentração de poder da medicina
evidenciou o início de um processo de ruptura que se deu com a troca da
direção da Faculdade de Medicina. Isso possibilitou a inferência de que a
enfermagem estava vulnerável às exigências da medicina, isto ficou explícito a
partir da troca de diretor, quando então a hegemonia do poder médico era um
fato incontestável.

Como estratégia de luta, a medicina utilizou o ataque ao orçamento da
Escola de Enfermagem, inclusive, porque possuíam o argumento de que o
curso de enfermagem deveria ser igual aos demais cursos da universidade, ou
seja, sem regalias.
Neste contexto, também, houve uma mobilização por parte de algumas
alunas contestando o poder das fundadoras, querendo desestabilizar este
poder instituído, e aproveitaram aquele momento tão propício de troca de
liderança na Faculdade de Medicina.
Um outro aspecto a ser considerado é que as professoras da Escola de
Enfermagem fizeram aperfeiçoamentos no exterior, inclusive as próprias
fundadoras realizaram o mestrado nos Estados Unidos durante o processo de
implantação do curso, afastando-se de suas funções na escola e alternando-se

140

na direção da escola, o que demonstra o empenho em sua qualificação e na do
corpo docente.

É notável a capacidade de crescimento que as fundadoras possuíam,
conduzindo o curso de enfermagem a um patamar elevado e sintetizando
aspectos objetivos como o saber-fazer profissionalizante e aspectos subjetivos
do comportamento moral das alunas, voltados à construção da identidade
profissional ideal para a enfermeira da Escola de Enfermagem de Porto Alegre.
A violência simbólica inserida neste contexto e baseada no poder
institucional da Faculdade de Medicina, manifestou-se

nas retaliações,

visivelmente expressas nas manifestações de protesto relacionadas à gestão
das Verderese por parte do novo diretor, sinalizando que o poder decisório está
com os detentores do capital simbólico. Isso culminou na saída das diretoras
cujo investimento e contribuição para a enfermagem no Rio Grande do Sul foi
de grande valia, demonstrando um comprometimento com a construção de
um novo espaço de conhecimento. Mais forte ainda e , também presente neste
jogo de poder, está aquilo que Bourdieu chama de dominação masculina, " é
dos essencialismos mais arraigados da cuitura". (Bourdieu, 1999 )
Para este autor,

"...0 importante não é negar as constantes e as invariáveis, que
fazem parte da realidade histórica: é preciso reconstruir a
história do trabalho histórico de des-historicização ou, a história
da (re)criação continuada das estruturas objetivas e subjetivas
da dominação masculina, que se realiza permanentemente,
desde que existem homens e mulheres, e através da qual a
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ordem masculina se vê continuamente reproduzida através dos
tempos." ( Bourdieu,1999, p. 100-101)
Mas, o que importa é o trabalho desenvolvido, sendo este vitorioso na
instituição de um modelo de saber de enfermagem reconhecido e que cresceu
a partir dos alicerces fincados pelas pioneiras.
Este estudo não se esgota aqui, deixamos em aberto a possibilidade de
outras análises acerca da temática, inclusive, disponibilizando os depoimentos
transformados
interpretações.

em

fontes

documentais

para

outras

investigações

e
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ANEXO A

- Roteiro para

Entrevista

Data:
Início:
Término:
Local:

1. Descreva o início de sua trajetória na Escola de Enfermagem da UFRGS.
2. Relate as principais características da Escola de Enfermagem na época de
sua fundação.
3. Descreva a sua rotina durante os primeiros anos de escola.
4. Relate as suas percepções a respeito da relação entre a Faculdade de
Medicina e a Escola de Enfermagem, naquele período.
5. Qual a sua percepção a respeito do trabalho da Enfermeira na época?
6. Descreva o relacionamento entre diretoras, professoras e alunas, na Escola
de Enfermagem.
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ANEXO B

- TERMO

DE CONSENTIMENTO

PÓS-INFORMADO

Projeto de pesquisa: Missão Verderese: resgatando a fundação da Escola de
Enfermagem da UFRGS.

Este termo tem como objetivo garantir que eu
concordo que a presente entrevista seja gravada e que relatarei minhas
vivências sobre a fundação da Escola de Enfermagem da UFRGS.
Foi explicado para mim o caráter voluntário da entrevista e meu direito
de me retirar do estudo a qualquer momento. Entendo que sou livre para
responder apenas às perguntas que eu julgar que devo.
Concordo que as informações que prestar façam parte do estudo, e que
ficarei com uma via desta declaração.

Participante
Data:

Adriana Fertig
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ANEXO

G-

CURRíCULO BÁSICO DA ESCOLA DE ENFERMAGEM DE

PORTO ALEGRE NA ÉPOCA DA SUA FUNDAÇÃO

1a Série

1. Anatomia e Fisiologia

2. Química Biológica
3. Microbiologia e Parasitologia
4. Psicologia Geral e Educacional
5. Ética Geral e Aplicada

6. Orientação à Enfermagem (incluindo Enfermagem do Lar, Higiene Individual
e Economia Hospitalar)
7. Nutrição, preparo e custo dos alimentos.
8. Patologia.
9. Saneamento.
10. Sociologia.

2a Série

1. Enfermagem e Clínica Médica (incluindo Dietoterapia)
2. Enfermagem e Clínica Cirúrgica (incluindo Dietoterapia)
3. Farmacologia e Terapêutica
4. Psicologia Evolutiva
5. Serviço Social
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6. Enfermagem e Clínica Ortopédica (incluindo Massagem e Fisioterapia)
7 . Técnica de Salas de Operações

8. Enfermagem e Clínica Oftalmológica
9. Enfermagem e Clínica Otorrinolaringológica

10. Enfermagem e Clínica Urológica.
3a Série

1. Psicologia Clínica e Higiene Mental
2. Enfermagem e Clínica Neurológica
3. Enfermagem e Clínica Psiquiátrica
4. Enfermagem e Clínica de Moléstias Transmissíveis
5. Enfermagem e Clínica Tisiológica
6. Enfermagem e Clínica Dermatológica
7. Enfermagem e Clínica Ginecológica
8. Enfermagem e Clínica Obstétrica
9. Puericultura
4a Série

1. Psicologia Infantil

2. Enfermagem e Clínica Pediátrica (incluindo Dietética)
3. Enfermagem e Socorros de Urgência
4. Higiene e Saúde Pública (incluindo Epidemiologia, Bio-Estatística e
Princípios de Administração)
5. Enfermagem de Saúde Pública
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6. História da Enfermagem
7. Ajustamento

Profissional

11(incluindo tendências modernas de enfermagem

e legislação)

NOTA - Como matérias eletivas, além de outras poderão ser criadas as
cadeiras de:
Física Aplicada - na 18 série
Postura e Mecânica do corpo - na 28 série

Princípios de Administração e Supervisão em Serviços de Enfermagem
Hospitalar e Saúde Pública - na 38série
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ANEXO D
RELAÇÃO DE DOCENTES (1953)

Maria Lourdes V.
OlgaV.
Zélia Machado
lisa Padilha
Celina Birnfeld
Celina Cunha
Lybia Siqueira
Theresa Villas Boas
Maria Helena Machado
Clelia Teixeira
Judith Costa
Neya Machado
Elisabete Costa

SP
SP
SP
SP
RS
MG
RJ
BA
SP
SP
SP
DF
RS

Diretora
Assistente
Assistente
Assistente
Assistente
Assistente
Assistente
Assistente
Assistente
Assistente
Assistente
Assistente
Assistente

Licenc. SESP
Contr. SESP
Quadro Extraordinário
Quadro Extraordinário
Quadro Extraordinário
Quadro Extraordinário
Quadro Extraordinário
Quadro Extraordinário
Quadro Extraordinário
Quadro Extraordinário
Quadro Extraordinário
Quadro Extraordinário
Quadro Extraordinário
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Anexo E
CURRICULUM VITAE

MARIA DE LOURDES VERDERESE

HISTÓRICO ESCOLAR

1. Educação Primária: 4 anos
2. Secundário: 5 anos
3. Escola Normal: 4 anos

4. Curso de Aperfeiçoamento em Psicologia, Universidade de São Paulo: 1
ano

5. Faculdade de Filosofia, Pontifícia Universidade Católica, São Paulo: Curso
de Psicologia: 4 anos
6. Johns Hopkins University, EUA: Curso de Enfermagem: 4 anos
7. Columbia University, EUA: Mestrado em Educação: 2 anos

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

1. Membro do Departamento Nacional de Psicologia da Secretaria de Saúde
Pública do Estado de São Paulo: 4 anos
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2. Professora Assistente de Psicologia da Universidade de São Paulo: 4 anos

3. Professora de Psicologia da Escola de Enfermagem de São Paulo: 2 anos
4. Professora de Enfermagem Materno-Infantil da Escola de Enfermagem de
São Paulo: 3 anos

-:5> Organização e Direção da Escola de Enfermagem de Porto Alegre,
.

Universidade Federal do Rio Grande do Sul: 6 anos

6. Associação Brasileira de Enfermagem -

Centro de Levantamento de

Recursos e Necessidades de Enfermagem - Vice-Diretora : 3 anos
7. Organização Mundial de Saúde: 14 anos

- Consultora em Educação de

Enfermagem na Argentina e Uruguai: 4 anos
Consultora em Educação de Enfermagem na região asiática ( Filipinas,
Japão, Austrália, Nova Zelândia e Ilhas do Pacífico Sul) : 7 anos
Consultora em Materno-Infantil na cidade de Genebra, Suíça: 3 anos

PUBLICAÇÕES

Relatório de Pesquisa do Levantamento de Enfermagem.

Numerosos artigos publicados na Revista Brasileira de Enfermagem e
Boletim da Organização Mundial de Saúde.
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CURRICULUM VITAE

OLGA VERDERESE

HISTÓRICO ESCOLAR

1. Educação Primária: 4 anos
2. Secundária: 5 anos
3. Escola Normal: 4 anos

4. Curso de Enfermagem, Universidade de São Paulo: 4 anos
5. Bacharelado em Ciências, Columbia University, EUA: 2 anos
6. Mestrado em Artes, Teacher s College, Columbia University, EUA: 2
anos

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

1947 . Universidade da Bahia . Planejamento e organização da Escola de
Enfermagem. Vice-diretora e Chefe do Serviço de Enfermagem do Hospital de
Clínicas.

1948 : Enfermeira Chefe da Clínica Cirúrgica do Hospital de Clínicas de São
Paulo.
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1950 : Universidade do Rio Grande do Sul: Planejamento e organização da
Escola de Enfermagem. Vice-diretora e diretora da referida Escola.
1956 : Associação Brasileira de Enfermagem - Centro de Levantamento de
Recursos e Necessidades de Enfermagem: Supervisora de Campo da Seção
Técnica do Levantamento.

1959 : Organização Mundial de Saúde ( 1959 a 1979 ) :
Consultora em Educação de Enfermagem no México ( 1959 a 1962 )
Consultora em Educação de Enfermagem nos países de Zona II ( México,
República Dominicana e Cuba ), Sede no México ( 1962 a 1965 )
Consultora regional em Educação de Enfermagem para as Américas - Sede
em Washington D.C. : Assessoria aos países sobre o ensino de enfermagem.
Colaboração no estabelecimento de Centros de Pesquisa em enfermagem (
1965 a 1979 ).

1980 . Conselho Federal de Enfermagem

Estudo sobre o exercício de

enfermagem nas instituições de saúde do Brasil. Coordenadora e pesquisadora
principal dps estudos sobre a "Força de Trabalho em Enfermagem" e
"Enfermagem no Contexto Educacional".
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CONSUl TO RIAS E PUBLICAÇÕES

1. Participação r:la realização de um Seminário em Barcelona, Espanha.

2. Participação

na realização de um curso sobre ensino de enfermagem

na

China, 1982.

3. Inúmeros artigos publicados em revistas de Enfermagem do Brasil e na
Organização Mundial de Saúde.

FONTE: OlGA VERDERESE

