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RESUMO
A ENFERMAGEM E A ALIANÇA DA IGREJA COM O ESTADO:
ESCOLA DE ENFERMEIRAS LUIZA DE MARILLAC
Trata-se de um estudo de cunho histórico-social cujo objeto é o movimento da
Associação São Vicente de Paulo (ASVP) em favor da criação e equiparação
da Escola de Enfermeiras Luiza de Marillac (EELM). O recorte temporal
compreende o período 1931 a 1942, sendo o marco inicial a publicação do
Decreto nº 20.109/31 e o final a equiparação da EELM à Escola Anna Nery.
Fontes primárias: documentos dos Arquivos da Companhia das Filhas da
Caridade, da PUC/RJ, da FELM/SC, dos Centros de Documentações da
EEAN/UFRJ e da EE UFMG, e depoimentos de antigas alunas e professoras
da EELM. A microanálise possibilitou a compreensão das . interfaces
existentes entre o campo religioso e o político e entre o campo da saúde e o da
educação em Enfermagem. Ao estudar os achados desta pesquisa, considerei
o movimento dialético entre a macro e a micro estrutura social à luz dos
conceitos de Pierre Bourdieu. Assim, pude compreender que a Enfermagem
brasileira, majoritariamente exercida por religiosas, sem formação acadêmica,
com a publicação do Decreto nº 20.109/31, teve seu panorama
significativamente alterado. Esse decreto ameaçou a posição da Igreja nos
espaços hospitalares, desencadeando um movimento nas Congregações para
titular suas Irmãs, tendo sido a ASVP a primeira a fazê-lo. A aquisição do
capital institucionalizado pelas Irmãs da Caridade possibilitou a criação da
EELM, centro difusor de enfermeiras pautado no catolicismo, em nível
nacional.
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ABSTRACT
NURSING AND THE ALLIANCE BETWEEN CHURCH AND STATE:
THE LUIZA DE MARILLAC SCHOOL OF NURSES
This is a sociohistorical study which object is the Associação São Vicente de
Paulo's (ASVP) movement favoring the Escola de Enfermeiras Luiza de
Marillac's (Luiza de Marillac School of Nurses - EELM) creation and
equating. Toe time frame is the period from 1931 to 1942, starting with the
publication of the Decree n. 20.109/31 and ending with the EELM's equating
to the Escola Anna Nery. Primary sources: documents from the Daughters of
Charity Company files, from PUC/RJ, from FELM/SC, from EEAN/UFRJ
and �E UFMG's Documentations Centers, and also the testimony of fonner
EELM's students and teachers. Toe microanalysis made the understanding of
the existent interfaces between the religious and the political fields possible as
well as between both health and Nursing education fields. Studying this
research's findings, I considered the dialectical movement benyeen macro and
micro social structures in the light of Pierre Bourdieu's concepts. Thus, I
understood that with the publication of the Decree n. 20.109/31, Brazilian
Nursing, which was exercised mainly by nuns without an academic education,
had its panorama significantly changed. That decree threatened the Church's
position in hospital areas, arousing a movement in the Congregations to give
their Sisters a title, having the ASVP been the first one to do it. Toe Sisters of
Charity's institutionalized capital acquisition made the EELM's creation
possible. Toe EELM is a nurses' diffiiser center, ruled by Catholicism at a
national levei.
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Consideraf_ões iniciais
Uma história totalmente nova nega sua historicidade, e
o salto qualitativo torna-se salto mortal. Ora, por
definição, o que sucede na história é historicamente
explicável, porque gerado no movimento da própria
história (Demo, 1989, p. 105).

Este estudo tem como objeto o movimento da Associação São Vicente
de Paulo 1 em favor da criação e equiparação da Escola de Enfermeiras Luiza
de Marillac2• Assim, o contexto sociopolítico e econômico no qual se insere a
presente pesquisa é o da década de 30 e meados da de 40 do século XX.
Tendo a Igreja perdido parte de seu poder e prestígio com a
proclámação da República, em 1889, encontra nos anos 30 o momento
favorável para tentar reverter esse quadro. E isto porque há interesse por parte
do Estado em ter o apoio do clero para legitimar o governo de Getúlio Vargas.
No que se refere à educação, um dos acontecimentos que explicita a aliança
entre o Estado e a Igreja é a promulgação do Decreto nº 19.941, de 30 de abril

1

A Associação São Vicente de Paulo, estruturada na França no século XVII, por Vicente de Paulo e Luiza
de Marillac, compreende a Confraria da Caridade, iniciada em 23 de agosto de 1617, cujas participantes eram
as damas da sociedade interessadas em fàzer caridade, a Congregação das Missões, criada em 17 de abril de
1625, destinada a formar padres cuja preocupação eram os pobres, e a Companhia das Filhas da Caridade,
criada em 29 de novembro de 1633. O Estatuto que orienta as ações das Irmãs determina como seu principal
cuidado o bem servir aos pobres doentes, tratando-os com compaixão e cordialidade (. ..) convidando-os a
receberem os sacramento. (grifo meu) (Charpy, 1993, p. 499).
2
Quando de sua criação, em 05/09/39, recebeu a denominação de Escola de Enfermeiras Católicas Luiza
de Marillac (Barbosa, 1989, p. 12). Foi oficializada ao ser equiparada pelo Decreto nº 9.100, de 24/03/42,
assinado pelo Presidente da República Getúlio Vargas e pelo Ministro da Educação e Saúde Pública, Gustavo
Capanema, no qual é registrada como Escola de Enfermeiras Luiza de Marillac (Diârio Oficial de 25 de
março de 1942). Teve como mantenedora, de 1939 a 1980, a Associação São Vicente de Paulo e esteve
agregada à PUC/RIO, com vinculo acadêmico, de 04/01/53 a 02/04/80 (Arquivo PUC/RJ - Ata do Conselho
Universitário, nº 80/81, 1979). Em 1980, foi vinculada, tanto acadêmico quanto administrativamente, à
Sociedade Beneficente São Camilo, atual União Social Camiliana. Passou a ser denominada Faculdade de
Enfermagem Luiza de Marillac, através oo Decreto Federal n. º 60.929, de 03/06/67, e oo Parecer CFE n. º
47/67, de 03/02/67 (ln Documenta n. 0 65, jls. 62) (Coordenação de Credenciamento Escolar, 1991).

1

de 193 1, que introduziu o ensino religioso nos cursos primário, secundário e
normal.
No intuito de desenvolver o estudo em pauta, passei a integrar, a partir
de novembro de 1999, o Núcleo de Pesquisa de História da Enfermagem
Brasileira (Nuphebras), do Departamento de Enfermagem Fundamental da
Escola de Enfermagem Anna Nery/UFRJ. Participar das atividades desse
núcleo de pesquisa foi de fundamental importância para o desenvolvimento
deste trabalho, pois ao mesmo tempo em que possibilitou meu acesso ao
conhecimento acumulado acerca da história da enfermagem em nosso país,
oportunizou a discussão das questões específicas da presente pesquisa.
A motivação para realizar este estudo prende-se ao fato de que, além de
ser ex-aluna da Faculdade de Enfermagem Luiza de Marillac3 (FELM), venho
atuando como docente de seu curso de graduação, desde agosto de 1 986.
Associa-se a isto o interesse que tenho por preservar os documentos referentes
à trajetória dessa Escola. Nesse sentido, uma das contribuições concretas
desta pesquisa será a organização dos documentos do período em estudo, para
que possam vir a ser analisados por pesquisadores interessados em gerar
novos conhecimentos acerca da história da FELM, como é o meu caso.

3

Realizei o curso de 1983 a 1986.

2

A realização deste trabalho me parece oportuna também porque a
Escola de Enfermeiras Luiza de Marillac foi a primeira instituição de
Enfermagem do Rio de Janeiro e a segunda do Brasil criada com o propósito
de aliar o preparo técnico-científico com os compromissos da vida religiosa,
[tendo sido] seu curso organizado de conformidade com a legislação federal
referente à enfermagem (Anuário PUC/RJ, 1954, p. 147). Assim, acredito que
essa Escola constituiu-se um campo de produção ideológica religioso
profissional, uma vez que a formação por ela oferecida baseava-se no
desenvolvimento de um currículo que enfatizava a parte humana, cristã e
sociaP. Além disto, suas alunas estavam imersas em um espaço configurado
pelo habitus das Irmãs da Caridade5 •
Como sabemos, no Brasil, a atual Escola de Enfermagem Alfredo
Pinto/UNI-RIO6, criada em 1890, foi a primeira instituição voltada para a
formação de enfermeiros. Também no Rio de Janeiro, capital do País à
época, foram criadas a Escola de Enfermagem da Cruz Vermelha, em 19167,
as Escolas de Formação Sanitária Divisionárias, subordinadas à Diretoria

O trecho transcrito faz parte do Histórico da Escola de Enfermeiras Luiza de Marillac, de 1 980, organizado
pela PUC/RJ, quando esta deixou de ser a responsável acadêmica pela instituição, passando tal
responsabilidade à Sociedade Beneficente São Camilo.
5 Tal denominação origina-se do tàto de essas religiosas fazerem a profissão de amar a Deus e o próximo
através da caridade, ou seja, sua existência vincula-se à necessidade de prestação de ações caridosas
fharpy, 1 993, p. 500). Essas Irmãs pertenc.em à Companhia ºdas Filhas da Caridade.
No ato de sua criação, no Rio de Janeiro, pelo Decreto n 791, de 27/09/1 890, foi denominada Escola
Profissional de Enfermeiros e Enfermeiras do Hospício Nacional de Alienados, instalada no antigo Hospício
Pedro II, criado em 1 841 e inaugurado em 30 de novembro de 1 852 (Baptista & Barreira, 1997 a, p. 6).
7
A primeira Escola de Enfermagem da Cruz Vermelha foi criada em São Paulo, em 1914.

4

3

de Saúde da Guerra, em 19218, e a atual Escola de Enfermagem Anna

Nery9, em 1922. Contudo, tais instituições eram laicas e em muito se
afastavam do modelo considerado necessário à formação das Irmãs da
Caridade. Além disso, inexistia uma legislação que oficializasse e
organizasse a prática da enfermagem, o que possibilitava a permanência das
Irmãs no trabalho hospitalar na qualidade de enfermeiras, mesmo sem
possuírem titulação formal para tanto (Baptista & Barreira, 1997 a, p. 6-8).
Entretanto, essa situação deixou de ser estável por força do Decreto nº
20.109, de 15 de julho de 1931, que passou a regular o exercício da
Enfennagem no país e deu outras providências. Dentre estas, reconheceu a
. Escola . Anna Nery como oficial padrão para efeito de criação e
reconhecimento de outras escolas de enfermagem brasileiras e determinou
que, a partir daquele momento, somente poderiam exercer a profissão os que
tivessem o capital institucionalizado, fornecido pelo diploma de enfermeiro
adquirido na escola oficial padrão ou em instituição a ela equiparada.
Nesse novo contexto, as Irmãs da Caridade, que detinham o poder das
decisões operacionais desde 1852, tanto na assistência como na administração

8

Criada pelo Decreto nº 15.230, de 31 de dezembro de 1921.
Criada pelo Decreto nº 15.799, de 10 de novembro de 1922; passou a funcionar em 19 de fevereiro de 1923
(Sauthier e Carvalho, 1999, p. 227-228). Foi a primeira escola de enfermagem brasileira a adotar o modelo
anglo-americano de ensino de Enfermagem (Baptista & Barreira, 1997 a, p. 9).
9

4

das instituições hospitalares 10 nas quais atuavam, viram-se ameaçadas pela
nova legislação, a qual acabou por levar aos religiosos a consciência da

inaptidão de seu pessoal e da inferioridade em que ficariam se não tomassem
uma providência (Pinheiro, 1962, p. 463).
Como essa situação premia por ser revertida, houve um movimento
interno das Congregações para que as autoridades eclesiásticas tomassem
providências, a

fim de tentar reverter o quadro de inexistência de qualificação

formal das Irmãs. Segundo Pinheiro ( 1 962, p. 463), a Associação São Vicente
de Paulo foi a primeira a se mobilizar para inserir as Irmãs da Companhia das
Filhas· da Caridade em uma escola de Enfermagem oficial padrão. Tanto que,
. logo

em 1 93 1 , ocorreu a primeira tentativa no sentido de diplomar Irmãs em

enfermeiras, e três religiosas foram estudar na Escola Anna Nery. Estas,
porém, não concluíram o curso.
Por outro lado, por que o Decreto nº 20. 1 09/3 1 impedia que as Irmãs
exercessem suas funções de enfermeiras, na tentativa de reforçar os laços com
a Igreja Católica, em 26 de dezembro de 1932, Getúlio Vargas assinou o
Decreto nº 22.257, conferindo às Irmãs da Caridade, com prática de

enfermeiras, direitos iguais às enfermeiras de saúde pública. Contudo, este
último decreto dizia respeito somente às religiosas que à época já contavam
10

As Irmãs da Caridade, desde o final do século XIX, eram as responsáveis pela assistência e administração
na Santa Casa de Misericórdia, no Hospital Militar da Guarnição da Corte (instalado no ex-colégio dos
jesuítas, em 22 de janeiro de 1769, recebeu a denominação de Hospital Real Militar e Ultramar; em 25 de
novembro de 1844, passou a chamar-se Hospital Militar da Corte. Atualmente, chama-se Hospital Central do
Exército), dentre outros hospitais (Passos, 2000, p. 32-41).
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com seis ou mais anos de prática efetiva em enfermagem (Baptista ; Barreira,
1997 b, p. 35). Por isso mesmo, os esforços das Congregações para titular
suas religiosas continuaram.
Em 07 de julho de 1 933, foi criada a Escola de Enfermagem Carlos
Chagas I I , nas dependências do Hospital São Vicente de Paulo, em Belo
Horizonte, pelo Decreto Estadual nº 10.952. Sua primeira diretora foi Laís
Netto dos Reys, que professava a religião católica com convicção e era
enfermeira formada pela primeira turma da Escola Anna Nery (1925).
Embora fosse leiga, a Escola reunia as condições desejadas pela Associação
São Vicente de Paulo para a formação de suas Irmãs, pois permitia que as
. alunas aliassem a aquisição de conhecimentos de enfermagem à prática de
suas atividades religiosas. Surgira, então, a grande oportunidade para a
Companhia das Filhas da Caridade começar a titular o seu pessoal. Foi assim
que a Irmã Matilde Nina integrou a primeira turma dessa instituição,
diplomando-se em 1 936 (Relação de Enfermeiras diplomadas no Curso de
Enfermagem da EECC, Arquivo da EE UFMG). Posteriormente, em 1 938,
outras quatro Irmãs da Caridade se formaram: Catarina Cândido Fiusa,
Eugênia Luna, Filomena Couto e Zoé Junho 12•
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Em 28 de fevereiro de 1968, passou a ser denominada Escola de Enfermagem da Universidade Federal de
Minas Gerais - EE UFMG (Nascimento et ai. , 1999, p. 75).
12
Os nomes citados são aqueles que elas receberam após se tornarem Irmãs da Caridade (Histórico da Escola
de Enfermagem Luiza de Marillac, 1980, p. 1).
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Uma vez formada, a Irmã Matilde Nina, com o apoio da Provincial
lnnã Antoinette Clemence Blanchot, respondendo aos anseios da Associação,
iniciou o processo de criação de uma escola de enfermagem, preocupada em
aliar formação acadêmico-científica aos hábitos religiosos (Histórico da
Escola de Enfermagem Luiza de Marillac, 1980, 1).
Assim, em 5 de setembro de 1939, foi inaugurada, pela Associação São
Vicente de Paulo, a primeira Escola de Enfermagem Católica do Rio de
Janeiro, segunda do Brasil 13 , qual seja: a Escola de Enfermeiras Luiza de
Marillac (EELM).
-Quase um ano antes da criação da EELM, em 28 de novembro de 1938,
Laís Netto dos Reys deixou a direção da Escola de Enfermagem Carlos
Chagas (Clarízia, 1963, p. 476) e retomou ao Rio de Janeiro, para exercer o
cargo de segunda diretora brasileira da Escola de Enfermagem Anna Nery 14 ;
função por ela ocupada até 7 de março de 1950 (LAÍS NETIO DOS REYS,
1950, p. 110). Como uma das atribuições desse cargo, competia à Laís Netto
dos Reys desempenhar a função de Presidente do Conselho de Enfermagem

A primeira instituição de ensino de Enfermagem católica criada no País foi a Escola de Enfermeiras do
Hospital São Paulo, em 1938, sendo dirigida pelas Irmãs Franciscanas Missionárias de Maria (Baptista e
13

Barreira, 1 997 b, p. 36).
14
Segundo o Relatório da Diretora da EEAN, Laís Netto dos Reys foi nomeada em 1° de novembro de 1938,
tomou posse em 30 de novembro e passou a exercer o cargo em 5 de dezembro do mesmo ano (Centro de
Documentação da EEAN/UFRJ - 1938). Até então, a Escola Anna Nery teve as seguintes diretoras: Clara
Louise Kieninger (1923-1925); Loraine Genevieve Denhardt (1925-1928); Bertha Lucile Pullen (1928-1931);
Rachel Haddock Lobo (1931-1933) e Bertha Lucile Pullen (l 933-1938).
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do Ministério da Educação e Saúde Pública. Assim, coube a ela designar, em
agosto de 1 940, a enfermeira Maria de Castro Pamphiro para realizar a
primeira inspeção na Escola de Enfermeiras Luiza de Marillac (Relatório das
atividades do mês de agosto de 1 940, Centro de Documentação da
EEAN/UFRJ) e, em 27 de fevereiro de 1942, a enfermeira Rosaly Rodrigues
Taborda, para realizar a segunda e última inspeção, com fins de equiparação
(Histórico da Escola de Enfermagem Luiza de Marillac, 1 980, p. 1 ). Mediante
parecer do Conselho de Enfermagem, a EELM foi equiparada à Escola Oficial
Padrão pelo Decreto nº 9. 100, de 24 de março de 1 942, assinado por Getúlio
Vargas e Gustavo Capanema.
• Abordagem teórico-metodológica
Não é a consciência humana, como sustenta o
idealismo, nem a pura realidade, como sustenta o
empirismo, mas é o próprio homem que figura como
ser produzindo-se a si mesmo, pela sua própria
atividade, ''pelo modo de produção da vida material".
A condição para que o homem se torne homem é o
trabalho, a construção da sua história. A mediação
entre ele e o mundo é a atividade material (Gadotti,
1 995, p. 20).

A fim de desenvolver esta pesquisa de acordo com as exigências
determinadas pelo tema escolhido, optei por trabalhar com a pesquisa
histórica.
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Vale ressaltar que parto do princípio de que a compreensão dos
acontecimentos históricos só é possível quando estes são analisados no
conjunto de suas relações com o todo. A esse propósito, Cardoso (1983, p. 83)
faz a seguinte afirmação: as sociedades humanas não são um amontoado de
elementos desconexos, e sim totalidades organizadas.
Portanto, para trabalhar o objeto deste estudo, utilizei o método
dialético, que considera a realidade social, política e econômica de
determinada época um todo articulado, atravessado por contradições
específicas. Tratando-se de uma pesquisa de cunho histórico-social, considero
esse , método

adequado,

por

instrumentalizar

metodologicamente

o

_ pesquisador no sentido de fazê-lo perceber que o objeto das ciências sociais é
complexo, contraditório, inacabado, e em permanente transformação. Por
isso mesmo, esse tipo de opção dá ao investigador da história uma visão
lógica da realidade (Minayo, 2000, p. 22).
Na busca pela compreensão do objeto, pude ver que toda ação humana
é culturalmente informada [ou o que se deixa informar] para que possa fazer
sentido num determinado contexto social (Cardoso e Vainfas, 1997, p. 52)
que se revelou ser a mais adequada, pois mostrou que a constituição histórica
foi socialmente produzida, num trabalho coletivo de construção da realidade
social (Bourdieu, 1989, p. 37). Com base nessa concepção, tomou-se possível
desenvolver uma análise.
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Foi assim que pude compreender a relação existente entre a publicação
do Decreto nº 20.109, de 1931, e o movimento desencadeado pelas
Congregações para inserir suas religiosas no ensino formal, as titular e,
concomitantemente, criar escolas superiores católicas de Enfermagem, que se
tornariam centro difusor de profissionais pautado nessa ideologia religiosa.
Essas medidas foram imprescindíveis para que a Igreja continuasse
assegurando seu campo de poder nos espaços educacionais e hospitalares.
O recorte temporal compreende o período de 1931 a 1942. O marco
inicial é a promulgação do Decreto nº 20.109, em 15 de julho de 1931, e o
final é a equiparação da Escola de Enfermeiras Luiza de Marillac, em 24 de
_março de 1942, à Escola Anna Nery.
Entendo que o presente estudo possibilitará demonstrar as relações
entre a criação de uma instituição de ensino de enfermagem católica no Brasil
e o sistema de ensino de enfermagem que vinha se estruturando desde meados
da década de 30, com base na legislação vigente. E, ainda, que a construção
desta pesquisa permitirá fazer uma aproximação entre as abordagens micro e
macroanalíticas do sistema educacional de enfermagem à época, pois

segundo Revel (1998, p. 28):
O que a experiência de um indivíduo, de um
grupo, de um espaço permite perceber é uma
modulação particular da história global.
Particular e original, pois o que o ponto de
vista micro-histórico oferece à observação não
é uma versão atenuada, ou parcial, ou
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mutilada, de realidades macrossociais: é, e este
é o segundo ponto, uma versão diferente.
A descrição do momento político que se descortinava no Brasil na
década de 30 e início da de 40 e a posição da Igreja nesse período mostram
uma conjuntura que se refletiu em vários campos sociais, em especial nos da
IJ

educação e da saúde. Foi assim que Getúlio Vargas (poder do Estado) e o
Cardeal Leme (poder da Igreja) exerceram seus poderes (dominação) sobre as
macrciestruturas da política educacional e de saúde. Considerando que as
realidades (históricas) são inseparáveis dos efeitos do poder - seja compondo

com os poderes, seja deformando os efeitos destes -, é possível frisar que as
lógicas sociais particulares levaram, no âmbito da macro para a micro
estrutura, à inserção das Irmãs da Caridade no sistema educacional, dando
lhes condições de obtenção do capital cultural indispensável à criação de uma
escola de Enfermagem em 1939, com o nome de Escola de Enfermeiras Luiza
de Marillac, conforme vimos. Levando em conta que do conjunto das

escolhas individuais resultam os processos macroscópicos (Revel, 1 998, p.
88), destaco que a nova unidade educacional se revelou um centro propagador
de enfermeiras católicas. A estas competiria organizar outras escolas
religiosas nas décadas de 40 e 50, do século XX, tal qual ocorreu.
Segundo Bourdieu ( 1989, p. 69), compreender a gênese social de um

campo [educação e saúde] é apreender aquilo que faz a necessidade
específica da crença que o sustenta, do jogo da linguagem que nele se joga.
11

A sistematização deste estudo se deu da seguinte forma: as fontes
primárias foram obtidas por meio das técnicas de coleta de depoimentos e
análise documental, e os achados foram classificados e analisados à luz das
fontes secundárias e do referencial teórico selecionado. Tal processo
possibilitou a elaboração de perguntas e hipóteses, o que permitiu a análise
final, conseqüência da ida e vinda entre o empírico e o teórico. Esta última
etapa viabilizou a construção do movimento dialético, ou seja, a síntese
(Minayo, 2000, p. 234-236).
Para Boresntein ; Althoff (1995, p. 144):
A pesquisa histórica surge com o propósito de
reconstituir o passado de forma sistemática,
através de um trabalho cuidadoso, no
levantamento de dados, e de uma análise
criteriosa na autenticidade e acuridade do
material.

Trabalhando neste sentido, acredito ter conseguido lançar um olhar
crítico sobre as fontes primárias, dialogar com essas fontes e, a partir delas e
de meu esforço de abstração, elaborar as reflexões necessárias à geração de
um novo conhecimento acerca da temática em estudo.
Nesta pesquisa, constituem-se fontes primárias preferenciais de dados
documentos escritos pertencentes aos Arquivos da Companhia das Filhas da
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Caridade 15, da PUC/RJ 16 e da FELM 17, aos Centros de Documentação da
EEAN/UFRJ e da Escola de Enfermagem da UFMG e depoimentos de antigas
alunas, docentes e Irmãs que participaram do processo de criação e dos
primórdios do funcionamento da instituição.
Vale dizer que, neste trabalho, a utilização das fotografias 18 tem como
principal objetivo possibilitar ao leitor o reconhecimento de pessoas que, de
alguma maneira, participaram de forma direta ou indireta da conquista da
Igreja pela criação, no campo da enfermagem, de uma escola Católica, e/ou
contribuíram para que tal fato ocorresse. Isto porque os documentos
fotográficos representam, além da estética ligada à sua expressão, uma
. estétic� de vida ideológica inserida em um determinado contexto histórico.
Assim, a fotografia é produzida com uma finalidade, seja retratando uma
determinada personagem, seja documentando um dado momento, enfim,
representa sempre um meio de informação, um conhecimento, contendo
sempre seu valor documental (Kossoy, 1989, p. 33).
Segundo Ferreira e Amado (1998, p. 17), o acesso a depoimentos orais
colhidos sistematicamente, ao possibilitar a análise de um fato ocorrido em
um determinado momento, representa uma forma de criação de novos
15

Situado na Cúria Metropolitana pertencente à Província do Rio de Janeiro, localiuda na Rua Dr. Satamini,
333 - Tijuca.
16
Encontra-se no departamento administrativo da referida Universidade - Rua Marquês de São Vicente, 225
- Gávea.
17
Situado na sala do diretor da Faculdade - Rua Dr Satamini, 245 - Tijuca.
18
Há neste trabalho alguns registros iconográficos, como os dos prédios da EELM, o hino, a lâmpada e a
bandeira da Escola, dentre outros.

13

conhecimentos. Assim, a pesquisa de um evento deixa de significar um relato
ordenado da vida e da experiência dos outros e ganha o status de
conhecimento. Por isso trabalhei com a História Oral, por permitir investigar
os fatos através da identificação de pessoas que vivenciaram e participaram
do processo histórico e, dessa forma, obter informações não fornecidas pela
documentação escrita (Boresntein & Althoff, 1995, p. 146).
Segundo Thompson (1992, p. 337), a história oral devolve a história às
pessoas em suas próprias palavras. E, ao lhes dar um passado, ajuda-as
também a caminhar para um futuro construído por elas mesmas.
Ter recorrido à História Oral no desenvolvimento deste estudo foi
_ importante também porque as entrevistas, além de fornecerem dados não
registrados em fontes oficiais, propiciaram um meio de descobrir documentos
escritos e fotografias que, de outro modo, não teriam sido localizados.
Para a coleta dos depoimentos utilizei a técnica da entrevista semi
estruturada que se desenrola a partir de um esquema básico, porém não
aplicado rigidamente, permitindo que o entrevistador faça as necessárias
adaptações (Lüdke ; André, 1986, p. 34 ). As entrevistas foram gravadas e,
posteriormente, transcritas. Para realizá-las, agendei dias, locais e horários, de
acordo com a preferência das depoentes. Estas autorizaram a utilização de
seus depoimentos nesta pesquisa e os doaram tanto ao Arquivo da Faculdade
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de Enfermagem Luiza de Marillac como ao Centro de Documentação da
EEAN/UFRJ.
O acervo oral deste estudo totaliza sete entrevistas:
• nº 1 (Irmã Cecília Bhering) estudou na EELM de 1945 a 1946;
• nº 2 (Irmã Ana Ribeiro de Sá) estudou na EELM de 1946 a 1949,
quando passou a integrar o corpo docente dessa instituição até 1971;
• . nº 3 (Irmã Catarina Cândido Fiusa) estudou na EECC de 1935 a 1938,
participou da criação da EELM e dos primórdios do seu
funcionamento;
• nº 4 (Escolástica Barbosa) estudou na EELM de 1947 a 1950 e foi
professora dessa instituição de 1974 a 1977 e de 1981 a 1989;
• nº 5 {Irmã Marta Telles) estudou na EEAN de 1939 a 1942 e foi
professora da EELM de 1942 até meados da década de 80;
• nº 6 (Valderez Novaes Pontes) estudou na EELM de 1950 a 1953 e foi
professora dessa instituição de 1965 a 1997, tendo também exercido o
cargo de diretora da Escola em 1971 e entre 1990 e 1993;
• nº 7 (Irmã Maria Tereza Notarnicola) estudou na EELM de 1944 a
1949 e foi professora dessa instituição de 1950 a 1966.
Outras informações acerca das depoentes encontram-se no Anexo 1.
No que se refere ao documento escrito, entendo que tem um valor
relativo e, por isso, precisa ser submetido à crítica, para que possa gerar
15

conhecimento novo. Entendo-o também como um produto da sociedade que o
produziu, percebendo que todos os fatos por ele relatados funcionam como
inconsciente cultural. Cabe, portanto, ao pesquisador da história, ao analisá
lo, abstrair a subjetividade que ele apresenta, sempre o relacionando com o
objeto em estudo. Desse modo, o documento não existe por si só, ele passa a
ter valor quando relacionado com o conjunto de uma série documental.
Independentemente do suporte fisico em que esteja impresso o
documento, o seu registro é capaz de abranger a transmissão do conhecimento
humano, tornando-se um testemunho da atividade desse homem.
Segundo Le Goff(1984, p.102):
O documento não é qualquer coisa que fica por
conta do passado, é um produto da sociedade
que o fabricou segundo as relações de forças
que aí detinham o poder. Só · a análise do
documento enquanto documento permite à
memória colectiva recuperá-lo e ao historiador
usá-lo cientificamente, isto é, com pleno
conhecimento de causa.

Lüdke e André (1986, p. 38-39), por sua vez, destacam que os
documentos

não

representam

apenas

uma fonte

de

informação

contextualizada, mas surgem num determinado contexto e fornecem
informações sobre esse mesmo contexto. Isso permite ao pesquisador realizar

uma análise contextualizada histórico, político e socialmente, além de
interpretar e extrair informações a partir de questões ou hipóteses de
interesse.
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Cabe ressaltar que meu primeiro contato com a responsável pelo
Arquivo da Companhia das Filhas da Caridade, Irmã Nilza Pereira, foi
intermediado por Mariana Xavier de Paula, acadêmica 19 freira da
Congregação Mariana à época, atualmente graduada em enfermagem. Como
não obtive permissão para ter acesso direto aos documentos da Companhia
das Filhas da Caridade, muitas das informações relativas à EELM foram-me
fornecidas pela Irmã Nilza. Esta consultou documentos e digitou informações
que julgava pertinentes a este estudo, além de fornecer quatro importantes
obras literárias que contêm a história da ASVP, não disponíveis em
bibliotecas. Mais que isso: intermediou meu contato com as depoentes nº 1
. (Irmã Cecília), nº 2 (Irmã Ana) e nº 3 (Irmã Fiusa). Mais tarde, por apresentar
problemas de saúde, a Irmã Nilza se afastou da função que exercia, sendo
substituída pela Irmã Maria Tereza Ávila, que assim como sua antecessora me
forneceu informações constantes dos documentos, até o final desta pesquisa.
Irmã Ávila também intercedeu junto à Irmã Notarnicola (depoente n ° 7), no
sentido de que esta me concedesse uma entrevista.
Vale registrar as razões que me levaram a entrevistar as depoentes n ° 4
(Escolástica) e nº 6 (Valderez).
A escolha da primeira se pautou no fato de ter sido ela a única
enfermeira a organizar um documentário a respeito da EELM. Julguei que

19 Alwia da Faculdade de Enfermagem Luiz.a de Marillac.
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Escolástica tivesse outras informações a revelar, além das registradas no livro,
o que realmente ocorreu. Quanto à Valderez, considerei de fundamental
importância entrevistá-la, porque, além de ter sido aluna e professora da
EELM, cancelou seus votos de Irmã da Caridade. Pensei, e obtive êxito, que
esta última condição pudesse me trazer dados que até aquele momento eu não
tinha conseguido em outras entrevistas. Valderez vivenciou o íntimo do
cotidiano da Congregação e, por ser ex-Irmã, pôde fazer considerações acerca
das questões da pesquisa com a liberdade de não ser punida por essa atitude.
O fato é que percebi um grande empenho por parte das Irmãs da
Caridade em contar a história do processo de criação da Escola como se tudo
. tivesse. ocorrido harmonicamente, sem lutas ou conflitos. Por isso mesmo,
senti a necessidade de compreender a gênese social do campo em estudo e
apreender aquilo que Jaz a necessidade específica, ou seja, o jogo que nela se
joga. Dessa forma, pude melhor conhecer o campo onde ocorreu o processo
de construção da Escola de Enfermeiras Luiza de Marillac e verificar a força
existente nos relatos pré-construídos, que estão inscritos ao mesmo tempo nas
coisas e nos cérebros das pessoas que perpetuam as aparências evidenciadas
nos fatos históricos (Bourdieu, 1 989, p. 49 e 69).
A captação de fatos históricos e a busca de seu entendimento são
realizações que não dependem somente de coleta e análise de fontes
primárias. Tem fundamental importância nesse processo a relação entre as
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fontes primárias e as secundárias, o que possibilita o desenvolvimento da
pesqwsa de forma a considerar os diversos contextos engendrados pela
história.
Nesse sentido, a literatura estudada englobou as áreas de história da
enfermagem, educação e religião, as quais representam as fontes secundárias.
São os fundamentos da teoria que dão condições para que o
investigador analise, levante dúvidas a respeito dos dados coletados e discuta
os achados. São eles também que lhe possibilitam ter idéias, as quais o farão
aproximar-se do objeto estudado. O novo contém o antigo, porém este último
se revela coberto de uma série de possibilidades, oferecendo uma nova
. perspectiva de interpretação histórica (Minayo, 2000, p. 231-234).
Buscando melhor entender o processo de criação e de implantação da
Escola de Enfermeiras Luiza de Marillac, apoiei as discussões dos resultados
em alguns conceitos de Pierre Bourdieu, por oferecerem condições de fazer
uma análise dialética da construção histórica do objeto deste estudo,
revelando as estratégias implementadas pelo Estado e pela Igreja para se
manterem no poder e irradiarem suas idéias na sociedade.
Pude perceber nos documentos e nos depoimentos que, na década de
30, havia um forte movimento da Igreja para formar uma elite com base na
doutrina cristã, em todas as esferas sociais. A Associação São Vicente de
Paulo, constatando o risco de perder os espaços hospitalares por ela
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dominados, procurou inserir suas religiosas no campo da educação. Estas,
tendo conquistado o capital cultural, puderam criar uma instituição católica de
Enfennagem.
Visando a uma melhor compreensão da aplicação dos conceitos
selecionados, passo a apresentá-los sucintamente.
Para Bourdieu, o poder simbólico (1989, p. 14-15) equivale a um poder
quase mágico, que consegue ser exercido por não ser associado ao uso da
força arbitrária; é um poder que mobiliza, por ser reconhecido como natural:
O que faz o poder das palavras e das palavras de
ordem, poder de manter a ordem ou de a subverter,
é a crença na legitimidade das palavras daquele que
as pronuncia, crença cuja produção não é da
competência das palavras. (grifo meu).

De acordo com o mesmo autor (1989, p. 135), a posição ocupada por
cada agente no espaço social relaciona-se à posição por ele ocupada nos
diferentes campos, de acordo com a distribuição dos diferentes tipos de
capital - econômico, cultural, social e simbólico - de seus agentes, ao que se
vincula a posição hierarquizada que cada um ocupa mediante o capital
incorporado. Essa disposição dos agentes corresponde ao campo social, ou
seja, um espaço multidimensional de posições.
O indivíduo está exposto, no ambiente familiar e na comunidade em
que está inserido, a um conjunto de recursos que corresponde ao capital
social. O acúmulo desse capital vincula-se à capacidade inata que cada agente
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tem e ao tempo que dedica a uma determinada aprendizagem. Portanto, não
basta ter aptidão, é preciso dispor de um período de incorporação de
conhecimentos, para que estes se tomem um hábito.
Segundo Bourdieu (1998, p. 67):
O volume do capital social que um agente
individual possui depende então da extensão da
rede de relação que ele pode efetivamente
mobilizar e do volume do capital que é posse
exclusiva de cada um daqueles a quem está
ligado.
Para que a educação possa exercer sua função de transmissão de
conh�cimento, é necessário considerar o "capital humano" que um
determinado indivíduo recebeu pelo investimento familiar, econômico e
· social, · através das três formas de capital cultural: estado incorporado, estado
objetivado e estado institucionalizado (Bourdieu, 1999, p. 74).
O capital cultural busca considerar a desigualdade de desempenho
escolar, que se revela como uma diferença na distribuição desse capital entre
as classes sociais, estando também o desempenho de um determinado agente
vinculado ao "capital humano" (Bourdieu, 1999, p. 73).
O estado incorporado de aquisição de capital depende exclusivamente
do próprio indivíduo de dispor de seu corpo e de tempo para assimilar e
incorporar uma série de conhecimentos, que têm início no ambiente familiar.
É um ter que se tornou ser, uma propriedade que se fez corpo e tornou-se
parte integrante da ''pessoa'� um habitus (Bourdieu, 1999, p. 74-75). O
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indivíduo, portador de uma singularidade biológica, utiliza-se de tempo para
construir um capital cultural incorporado e só por ele controlado, após longo
período de doutrinação (Bourdieu, 1 999, p. 75).
O estado objetivado, sob a forma de bens culturais, é um tipo de capital
que só existe na forma de suportes materiais, representando simbolicamente o
capital incorporado dos agentes que o possuem, ou seja, não adianta ter o
capital econômico para adquirir determinado produto se o indivíduo não se
apropriar da forma correta de utilização de um determinado objeto ou serviço
(Bourdieu, 1 999, p. 77).
O estado institucionalizado se revela quando o agente detentor de um
. capital cultural consegue representá-lo através da forma do diploma, porém o
certificado apresenta uma relativa independência em relação ao indivíduo que
o possui. Segundo Bourdieu ( 1999, p. 78-79), o investimento escolar só tem
sentido se um mínimo de reversibilidade da conversão que ele implica for
objetivamente garantido.

Um outro conceito que estou utilizando é o de habitus (primário e
secundário) - espécie de conhecimento adquirido, uma disposição incorporada
na relação familiar e social. O primário refere-se ao habitus produzido e
adquirido nas relações familiares; o secundário é fruto da inserção do
indivíduo nos espaços sociais, sendo conseqüência de sua observação e ação
em dada condição social, traduzindo as características intrínsecas e relacionais
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de uma posição em um estilo de vida único, isto é, em um conjunto único de
escolhas de bens e de práticas (Bourdieu, 1 989, p. 59-64).
O habitus estabelece as diferenças que, ao serem percebidas nas
praticas, nos bens possuídos, tomam-se diferenças simbólicas e ao mesmo
tempo constituem uma verdadeira linguagem. Sendo pessoal, o trabalho de
aquisição do habitus é um trabalho do sujeito sobre si mesmo, uma
propriedade que se faz corpo e se torna parte integrante da pessoa (Bourdieu,
1 999, p. 1 5-32).
Pelo exposto, a análise e a discussão dos achados se basearam tanto na
compreensão socioeconômica e política na qual o estudo está inserido como
. na inte,rpretação da pesquisadora. A inter-relação dessas duas instâncias com
o referencial teórico possibilitou a interpretação dialética do contexto ora em
análise.
Com base nesses elementos, delimitei a seguinte hipótese teórica:
A Associação São Vicente de Paulo investiu na criação
da Escola de Enfermeiras Luiza de Marillac, visando a
diplomar Irmãs da Caridade em enfermeiras, a fim de
garantir a manutenção do espaço e das posições por ela
ocupados na assistência e na administração dos hospitais.
Para desenvolver este estudo, tracei os seguintes objetivos:
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1- Descrever as circunstâncias que favoreceram a criação da Escola de
Enfermeiras Luiza de Marillac pela Associação São Vicente de Paulo.
2- Analisar as estratégias da Associação São Vicente de Paulo e da
Companhia das Filhas da Caridade que implicaram o processo de :fundação
e de equiparação dessa Escola à Escola Anna Nery.
3- Discutir o advento da Escola de Enfermeiras Luiza de Marillac como
projeto de manutenção do poder da Igreja Católica nos espaços
hospitalares.
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CAPÍTULO /
Os pactos entre a Igreja e o Estado: repercussões no campo educacional 1930 a 1945
O ódio, as infâmias, a calúnia não abateram o meu
ânimo. Eu vos dei a minha vida. Agora ofereço a minha
morte. Nada receio. Serenamente dou o primeiro passo
no caminho da eternidade e saio da vida para entrar
na História (Arquivo Getúlio Vargas, FGV/CPDOC,
GV 54. 08. 24/2).

• Introdução
Este capítulo reflete minha necessidade de melhor compreender o
contexto sociopolítico no qual se insere o objeto estudado. Delimitar o objeto
exigiu, antes de mais e sobretudo, romper com o senso comum (Bourdieu,
1989,. p. 34). Para tanto, foi necessário respeitar sua autonomia, pois o
. verdad,eiro objeto de análise, que deve ser construído contra as aparências e
contra todos os que se contentam em ratificá-las, é a construção social
(Bourdieu, 1999, p. 215).
Portanto, precisei entender a macroestrutura do campo de poder
religioso e político em sua relação com a microestrutura, neste caso, a criação,
em 1939, de uma instituição privada de ensino de Enfermagem. Cabe ressaltar
que esta foi uma das muitas ações da Igreja, nesse período, para assegurar seu
poder nos diversos espaços sociais, por uma [re]construção do campo
religioso.
Com base no entendimento das relações entre os diversos campos, pude
perceber o significado da separação da Igreja do Estado ao término do
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Império. Ainda mais, no que se refere ao caso em estudo, notar as articulações
que propiciaram a volta do clero ao poder nos campos da educação e saúde,
na década de 30 e, em especial, a partir de 1 937, ano em que Getúlio Vargas
instituiu o Estado Novo (1937-1945). Nesse período de ditadura, a
colaboração recíproca entre o Estado e a Igreja permitiu a esta última
recuperar grande parte do poder que perdera naqueles campos.

• A relação da Igreja com o Estado Republicano

No Brasil, uma das repercussões da República, proclamada em 1 88920,
foi a separação das instituições Estado e Igreja. A penetração dos ideais
. positivistas em nosso país provocou significativa modificação no panorama
de hegemonia religiosa aqui instalada. A esse respeito, Baptista e Barreira
(1997 a, p. 6) comentam: Esta mudança estrutural da sociedade acarretou,
entre outras coisas, um choque nas relações entre o Estado Republicano, de
forte inspiração positivista, portanto cientificista e anticlerical, e a Igreja.

Durante o período da Primeira República - República Velha -
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O primeiro Presidente da República foi Manuel Deodoro da Fonseca. Militar do Exército, participou do
movimento republicano, liderando um grupo de militares que proclamou a República em 15/11/1889.
Assumiu o governo como Presidente provisório, até ser eleito definitivamente pelo Congresso, em 25/2/1891.
Em 25/11/1891, renunciou ao cargo, sendo substituído pelo vice-Presidente Floriano Peixoto (1891-1894)
(Koogan ; Houaiss, 1996, p. 1030).
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compreendida entre 1889 e 193021 , ocorreu uma série de modificações na
sociedade brasileira, alterando seu panorama rural e urbano. As cidades
cresceram, as classes trabalhadoras se diversificaram e iniciou-se a
industrialização do país, que fez surgir a burguesia industrial (Fausto, 1995, p.
297).
Dentre outras coisas, a República, através de sua primeira
Constituição22, vetou o direito de voto dos analfabetos e de parte da população
(Sodré, 1997, p. 48). Com isso, favoreceu as oligarquias rurais,
principalmente os cafeicultores, a determinação, em muito, do destino da
política dos Estados e, conseqüentemente, do governo federal (Cunha, 1986,
. p. 21�). No que se refere ao sistema educacional, esse instrumento legal
provocou a descentralização do ensino superior, que era exclusivo do poder
central, possibilitando a criação de instituições privadas no país. O efeito
dessas medidas foi a ampliação e a diferenciação do sistema de ensino
superior (Sampaio, 2000, p. 37).
Outro item dessa primeira Carta Magna que entendo ter nexos com o
presente estudo é o conteúdo do parágrafo 6, artigo 72, que determinava ser
leigo o ensino ministrado nas escolas públicas (Romanelli, 2001, p. 142).
21 Além do Marechal Deodoro da Fonseca e de Floriano Peixoto, a Primeira República teve os seguintes
governantes: Prudente de Moraes (1894-1898), Manuel Ferraz de Campos Sales (1898-1902), Rodrigues
Alves (1902-1906), Afonso Pena ( 1 906-1909), Nilo Peçanha (1 909-1910), Marechal Hermes da Fonseca
(1910-1914), Wenceslau Braz (1914-1918), Delfim Moreira (1918-1919), Epitácio Pessoa (1919-1922),
Artur da Silva Bernardes (1922-1926) e Washington Luís Pereira de Sousa (1927-1930) (Koogan ; Houaiss,
1996, p. 1030).
22 Promulgada em 24 de fevereiro de 1891.
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No entanto, como a moral religiosa permanecia dominante, a atuação da
Igreja

Católica

nesse

campo

continuava muito

marcante.

Seus

representantes, na qualidade de professores particulares ou docentes em
escolas

religiosas,

educavam

jovens

de

grupos

economicamente

privilegiados, para que estes obtivessem uma formação que lhes
proporcionasse caráter e moral, atributos entendidos como necessários no
período de criação de novas gerações (Louro, 1997, p. 446-44 7).
Além de sua função no sistema educacional, a Igreja conseguiu manter
alguns importantes espaços de atuação no campo da saúde. Exemplo disso era
a exclusividade que tinham as Irmãs da Caridade tanto na administração como
no cuidado dos doentes internados nas Santas Casas de Misericórdia.
Conforme historia Cunha (1986, p. 218), o início da primeira Guerra
Mundial (1914) levou o Brasil a uma onda de nacionalismo, cuja repercussão
atingiu o campo educacional. De acordo com o mesmo autor, esta se traduziu
na "nacionalização " do ensino primário nas áreas de mais intensa presença
estrangeira nos estados do Sul e nas campanhas pela difusão do ensino
primário, que pretendiam acabar com o analfabetismo.
Por outro lado, o movimento de industrialização brasileiro permitiu a
penetração de empresas norte-americanas no país. Esse fato decorreu da
posição que os Estados Unidos da América (EUA) vinham assumindo no
panorama econômico mundial, representando uma ruptura do Brasil com seus
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Nesse período, alguns grupos de políticos acreditavam que a "questão
social" poderia ser resolvida pela repressão, enquanto outros viam a Igreja

como solução para obter das classes dominadas adesão à ordem (Cunha,
1986, p. 247).
Devemos lembrar, porém, que:
Separada do Estado desde a proclamação da
República, a Igreja Católica não dispunha, nos
primeiros anos do novo regime, dos favores
financeiros
governamentais,
nem
dos
privilégios legais e fiscais usufruídos no
Império. Em contrapartida, a Igreja já não
desempenhava, pelo menos manifestamente, as
antigas funções de produzir a legitimidade do
Estado no âmbito da Sociedade Civil (Cunha,
1986, p. 246-247).

Uma reaproximação entre as duas instituições parecia ser, portanto, de
interesse comum. Em uma retrospectiva histórica, um exemplo· significativo é
a carta pastoral de 26 de abril de 1916, de autoria de D. Sebastião Leme (foto
nº 1), recém-nomeado arcebispo de Olinda e Recife, defendendo a
necessidade do ensino religioso no país. O documento é um verdadeiro
manifesto em pró de uma presença efetiva da Igreja Católica na sociedade

(Azzi, 1977 a, p. 62).
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Outros importantes acontecimentos foram a fundação, por Jackson de
Figueiredo23 , da revista Ordem, em 1 921, e do Centro Dom Vidal, em 1 922.
Como tais empreendimentos tinham como objetivo iniciar a mobilização da
intelectualidade católica, para levar avante a obra de Restauração
Católica do Brasil (Azzi, 1 977a, p. 66), receberam o apoio de D. Sebastião

Leme, que se tornara arcebispo coadjuntor do Distrito Federal em 27 de
abril de 1 921 (Schubert, 1 948, p. 24).
Embora, nesse período, a autoridade máxima da Igreja no Brasil fosse
o Cardeal Arcoverde24, quem de fato a representava era D. Sebastião Leme. E
isto porque, de acordo com o Padre Schubert (1948, p. 23), além de em 1921,

. o Cardeal Arcoverde apresentar avançada idade, o peso dos anos e dos
trabalhos ressentia-se demasiado tolhendo ao velho purpurado o completo
gozo de suas faculdades mentais. Com sua morte, em 1930, D. Leme foi

designado para o cargo de Cardeal.

Jakson de Figueiredo Martins (1891-1928), escritor brasileiro, chefiou a renovação católica, além de liderar
o chamado "grupo espiritualista.. dos poetas modernistas (Koogan ; Houaiss, 1996, p. 1 178).
24
Dom Joaquim Arcoverde de Albuquerque Cavalcanti foi o primeiro brasileiro a ser nomeado Cardeal,
cargo exercido por ele no período de 1 1 de dezembro de 1905 a 1 8 de abril de 1930 (data de sua morte).
Durante sua gestão, foram empreendidas as reformas da Catedral e da Cúria Metropolitana. Além disso, foi
construído o Palácio São Joaquim, na Rua da Glória, 446 - Glória, residência dos arcebispos do Rio de
Janeiro, próximo ao Palácio do Catete, residência do representante maior do Estado, o Presidente da
República. Do Palácio São Joaquim emanavam todas as decisões do clero no pais (Schubert, 1948, p. 22-24).
23
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Foto nº 1

-..a.c·-;i;,-----·· ----

«.li. --:-1\�
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Sebastião Leme da Silveira Cintra nasceu na cidade do Espírito Santo do Pinhal (SP), em
24/01/1 882. Filho de Francisco Furquini Leme, professor, e Anna Pio da Silveira Cintra,
recebçu no lar a primeira educação tradicional, austera e cristã. Freqüentou, depois, o
colégio Ávila, em sua cidade natal. Em 03/06/1 894, fez a primeira comunhão. Em
01/09/1 894, matriculou-se no seminário episcopal de São Paulo. Em 02/08/1 896, foi para a
Itália para completar os estudos, terminando em 28/1 0/1904 o curso superior de Filosofia e
Teologia, retornando ao Brasil em novembro de 1 904, para São Paulo, onde se tomou
bispo da diocese desse estado. Após desenvolver várias atividades em São Paulo, foi
. enviado. ao Rio de Janeiro, em 04/06/1 91 1. Em 25/04/191 6, foi para a arquidiocese de
Pernambuco, em Olinda, para organizá-la, retornando definitivamente ao Rio de Janeiro
em 27/04/1 921. Em 5 de junho de 1 930, foi nomeado Cardeal. Faleceu �m 1 8 de outubro
de 1 942.
Localização: Correio da Manhã, 1 8/1 0/1 942 e SCHUBERT, Guilherme. A Província
Eclesiástica do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Agir Editora, 1 948.

Cunha (1986, p. 249-250) destaca ter a revista A Ordem se tomado
órgão oficial do Centro Dom Vida! em 1922. Registra, também, que este

Centro procurava reunir intelectuais católicos e formá-los para a militância
política. Historia ainda que um dos principais objetivos dessa iniciativa era

conduzir os eleitores laicos católicos a votar nos candidatos adeptos de sua
religião, isto é, fazer a Igreja retornar ao palco das decisões políticas do país.
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Fundamental para todos os empreendimentos realizados pelos católicos
no Brasil foi, sem dúvida, a nomeação do Papa Pio XI, em 1922, pois seu
maior objetivo, conforme registra Azzi (1978, p. 62), era a Restauração
Católica. Esse Papa apoiou todas as iniciativas cuja finalidade vinham ao

encontro de seu principal intento.
Enquanto a Igreja articulava estratégias para voltar ao cenário
sociopolítico do país, os educadores liberais lutavam por um sistema
educacional que sustentasse o papel do ensino público, devendo este ser
gratuito, laico e misto. Dentre outras propostas, sugeriam o corte de
subvenção do Estado às escolas religiosas e a restrição do ensino. religioso

. às entidades privadas mantidas pelas diferentes confissões (Fausto, 1999, p.
339).
Inicialmente, empreenderam reformas estaduais, com o objetivo de
mudar o quadro de falta de acesso da população à educação. Estas seriam o
embrião que se transformaria, mais tarde, nos anos 30, nas Reformas
Nacionais da Educação.
O primeiro educador a iniciar reforma nesse sentido foi o Diretor de
Instrução Sampaio Dória, em 1920, que em São Paulo modificou o sistema

de ensino, instituindo a escola primária de sete anos, com apenas os dois
primeiros obrigatórios e gratuitos (Cunha, 1986, p. 219). Essa iniciativa foi
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seguida por diversos educadores28, em outros estados brasileiros.
Conforme registra Fausto (1999, p. 336), a proposta da reforma
Sampaio Doria surgiu como resposta à tentativa de combate ao analfabetismo
e ao desejo de integrar os imigrantes.
Cabe dizer que a burguesia industrial se interessou pela campanha
contra o analfabetismo, pois vislumbrava a possibilidade de mudar o cenário
político do país em seu favor pela ampliação do corpo de eleitores (Cunha,
1986, p. 218).
Com o empenho dos profissionais da educação na década de 20, o país
passou à divulgação de técnicas e teorias psicológicas, à publicação de obras
. didático-metodológicas,

ao

estudo

da

pedagogia

como

''

•A

•

czencza

experimental" (Cunha, 1986, p. 220).

O movimento dos educadores escolanovistas culminou com a criação
da Associação Brasileira de Educação (ABE), em 1924. Esta se constituiu em
um órgão representativo e centro divulgador do movimento da Escola Nova
(Romanelli, 2001, p. 128-129).

28

A segunda investida foi realizada por Lourenço Filho, no Ceará, em 1922/23. Em seguida, fizeram outras
reformas José Augusto (1925/26), no Rio Grande do Norte, Carneiro Leão (1922/26), no Distrito Federal e
também em Pernambuco (1928), Lysímaco da Costa (1927/28), no Paraná, Francisco Campos (1927/28), em
Minas Gerais, Fernando Azevedo (1928), no Distrito Federal, e Anísio Teixeira (1928), na Bahia.
Complementando esse movimento, Lourenço Filho publicou o seguinte livro: "Introdução ao Estudo da
Escola Nova " (Romanelli, 2001, p. 129).
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Os trabalhos desenvolvidos pela ABE29 refletiam o crescimento da
influência norte-americana no Brasil. Esta se tomava cada vez mais forte no
t'

campo educacional, sendo referência para o novo modelo nessa área de
conhecimento, chegando a fazer mudar da França para os EUA a principal
fonte de referências paradigmáticas para a educação escolar brasileira

(Cunha, 1986, p. 220-221).
Um dos muitos exemplos dessa influência, que tem relação direta com
a presente pesquisa, é a criação da Escola de Enfermeiras do Departamento
Nacional de Saúde Pública, inaugurada em 19 de fevereiro de 1923,
denominada Escola de Enfermagem Anna Nery.

• As diretrizes do governo Vargas para o campo educacional

Em março de 1930, ocorreram as eleições para Presidente do Brasil.
Até esse período, havia uma política de sucessão presidencial conhecida como
café-com-leite, revezando-se, nas eleições, paulistas e mineiros. Naquela

eleição, deveria ser eleito um mineiro, mas o Presidente Washington Luís
(1926-1930), rompendo o pacto estabelecido, lançou um candidato paulista,
Júlio Prestes (D' Araujo, 2000, p. 17).
Contudo, Antônio Carlos Ribeiro de Andrada (foto nº 2), governador de
Minas Gerais (1926-1930), articulou uma aliança com o Rio Grande do Sul e
29

Cursos, palestras, reuniões, inquéritos, semanas de educação e conferências nacionais de educação (Cunha,
1986, p. 220).
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a Paraíba, lançando Getúlio Vargas (Rio Grande do Sul) como candidato à
presidência da República e João Pessoa (Paraíba), à vice-presidência
(D' Araújo, 2000, p. 18).
A contraposição de Andrada à decisão de Washington Luís era
esperada, pois, de acordo com a política do café-com-leite, seria ele o
sucessor natural do Presidente em exercício.
Andrada mantinha amigável relação com o clero. Significativo exemplo
desse fato foi sua posse como governador de Minas Gerais, em 7 de setembro
de 1926, ocasião em que foi registrada, conforme afirma Azzi (1978, p. 73), a
presença do episcopado mineiro em peso. Foram destaques durante a posse de

. Andrada os Arcebispos Helvécio Gomes de Oliveira (Mariana) e Antônio dos
Santos Cabral (Belo Horizonte), que apoiaram sua candidatura.

Foto nº 2
À direita, Antônio Carlos Ribeiro de Andrada e, à esquerda, o núncio Apostólico Dom
Aloísio Mazela.
Localiz.ação: CM 009, FGV/CPDOC, 1926 a 1930.

A aliança entre a Igreja e o governo de Minas Gerais foi se
intensificando na gestão de Antônio Carlos Ribeiro de Andrada. Importante
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marco dessa articulação foi, indubitavelmente, a promulgação da Lei nº 1. 092,
em 12 de outubro de 1929, que permitiu a instrução religiosa, dentro do
horário escolar, nos estabelecimentos mantidos pelo Estado (Azzi, 1978, p.

83).
Tal determinação representou o primeiro passo concreto do retorno da
educação religiosa ao cenário escolar brasileiro, ou seja, essa foi uma grande
conquista da Igreja. Vale dizer que tal evento ter ocorrido em Minas Gerais,
importantíssimo centro político-econômico e social à época, deu ao fato um
grande peso, com possibilidades de se desdobrar no país.
Comentando a respeito de Andrada, Cunha (1986, p. 246 - 247)
. registra ter sido ele o mais importante [dos] representantes que procuravam
fazer o Estado abandonar sua posição "laicista " e buscar a "colaboração
recíproca ", defendida, segundo o autor, por influentes arcebispos à época. Foi
,,
em Minas, diz Cunha, que a "colaboração recíproca teve suas raízes mais
fundas, influenciando decisivamente o movimento desenvolvido no plano
nacional.

Concomitantemente à eleição para a presidência da República,
ocorreriam também eleições para o Senado e para os Governos Estaduais.
Nestes âmbitos, Andrada apoiou a candidatura de Olegário Dias Maciel, que
concorreria não só ao governo de Minas Gerais, mas também ao cargo de
Senador Federal (Beloch ; Abreu, 1984, p. 2008).
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Em 1 ° de março de 1 930, as eleições foram então realizadas. Para
Presidente da República foi eleito Júlio Prestes, tendo Getúlio Vargas sido
derrotado. Maciel foi eleito para os dois cargos aos quais concorria (Beloch ;
Abreu, 1 984, p. 2008).
O previsto por Getúlio Vargas era que haveria uma acomodação
política, pois se propusera a aceitar, em acordo com o governo federal, o
resultado das umas. Seus aliados, no entanto, não se conformaram com o
ru

acontecido e continuaram opondo-se ao governo. Em meio a esse movimento
conspiratório, em 26 de junho de 1 930, João Pessoa foi assassinato. Apesar de
não ter relação direta com a situação política do país, esse acontecimento
. levou · os integrantes da Aliança Liberat3° a incrementar suas ações,
culminando em uma revolução, iniciada em 3 de outubro do mesmo ano,
tendo Getúlio Vargas como seu representante oficial.
Até junho de 1 930, Olegário Maciel desconhecia o movimento que
vinha sendo articulado em Minas Gerais e nos outros estados do país com o
intuito de tomar o governo de Washington Luís (Beloch ; Abreu, 1984, p.

2008). Porém, em 26 de julho de 1 930, no Rio de Janeiro, quando veio tomar
posse no cargo de Senador, Olegário assumiu perante os emissários gaúchos
da Aliança Liberal o seu apoio a Getúlio Vargas (Beloch ; Abreu, 1984, p.

2008).

30 Movimento político criado para apoiar a candidatura de Vargas à Presidência da República.
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Em 7 de setembro de 1930, Olegário Maciel assumiu o cargo de
governador de Minas Gerais. O estado passava por dificuldades financeiras
devido à posição que seu antecessor adotara, ou seja, contrária a de
Washington Luís, não apoiando Júlio Prestes. Em represália, o Presidente
cortou toda ajuda financeira destinada a Minas Gerais (Beloch ; Abreu, 1984,
p. 2008).
A fim de viabilizar seu governo, Olegário Maciel autorizou a emissão
de apólices do tesouro do estado paraJazerfrente à grave situaçãofinanceira
de Minas. Por outro lado, concretizando seu apoio a Vargas, declarou aos

prefeitos do interior do estado sua adesão ao movimento revolucionário
. (Beloéh ; Abreu, 1984, p. 2008).
Em 24 de outubro de 1930, Washington Luís renunciou à Presidência
do Brasil. Nesse contexto político, duas importantes participações da Igreja
devem ser citadas. A primeira é a carta escrita, em 1930, por João Becker,
arcebispo do Rio Grande do Sul, ao cardeal secretário do Vaticano, Eugênio
Paccelli3 1 , na qual informa que a revolução que simultaneamente irrompeu no
Rio Grande do Sul e vários outros estados do Brasil, não é de origem
comunista (Azzi, 1987 b, p. 82). A segunda é a de que Azzi cogita a hipótese

de tal informação ter influenciado a decisão do Cardeal Leme de intervir junto
a Washington Luís visando ao seu pedido de renúncia. Fato é que a

31 Posteriormente, foi coroado Pio XII.
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intervenção desse Cardeal32 foi imprescindível à medida que conseguiu do
Presidente a entrega do governo pacificamente (Azzi, 1 987 b, p. 89-90).
Em 3 de novembro de 1 930, ao assumir o cargo de Chefe do Governo
Provisório da República dos Estados Unidos do Brasil, Vargas reconheceu
Olegário como "general civil'' da Revolução. Este foi o único a não ser
deposto do cargo de governador, tomando-se interventor de Minas Gerais.
Nesse momento, reivindicou a Getúlio Vargas a nomeação de Francisco Luís
da Silva Campos para o cargo de Ministro da Educação e Saúde Pública
(Beloch ; Abreu, 1 984, p. 2008), tendo sido atendido.
Importante correligionário de Vargas, Olegário Maciel morreu em 5 de
. setemQro de 1 933, em Belo Horizonte, sendo substituído por Gustavo
Capanema, à época, Secretário do Interior e Justiça de Minas Gerais, que
assumiu interinamente o cargo de interventor federal desse estado (Beloch ;
Abreu, 1 984, p. 201 O).
O primeiro ato do Presidente Getúlio Vargas foi a dissolução do
Congresso Nacional, quando passou a legislar por decreto (Cunha, 1 986, p.
238). Segundo Romanelli (2001 , p. 1 50), a ascensão de Vargas representou
32

Conforme visto no começo deste capitulo, desde o início da década de 20, a Igreja vinha participando dos
acontecimentos políticos do país, na tentativa de recuperar seu prestígio junto aos governantes brasileiros. Foi
assim que Dom Leme, arcebispo do Rio de Janeiro, colocou-se ao lado do Presidente Epitácio Pessoa (19191922), quando este foi ameaçado de morte pelo primeiro levante "tenentista " (Cunha, 1986, p. 250-251 ). No
governo de Artur Bernardes (1922-1926), houve uma nova aproximação entre Igreja e o Estado, durante as
comemorações do jubileu de ouro do Cardeal Arcoverde (Monsenhor Cherubini), em 4 de maio de 1924,
quando o governo delas participou. No dia seguinte, o Presidente e seu ministério ofereceram um banquete ao
Cardeal no Itamarati. Essa reaproximação acabou por ser interrompida quando, em 5 de junho do mesmo
ano, durante uma revolução em São Paulo, a posição do Arcebispo Leme ao lado dos presos desagradou o
Presidente (Azzi, 1977b, p. 86-88).
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uma conquista do Estado burguês. Todas as medidas adotadas por seu
governo deveriam estar ligadas à nova ordem social e econômica.
WWW&&&L.

Foto nº 3
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Foto do Presidente da República, Getúlio Vargas, e seu Ministério, no Palácio do Catete.
Esq./dir.: José Isaias de Noronha (Ministro da Marinha); José Américo de Almeida, que
substitµiu Juarez Távora, 22 dias após tomar posse no Ministério da Viação e Obras
Públicas; Afrânio de Melo Franco (Ministro das Relações Exteriores); Presidente Getúlio
Vargas; Assis Brasil (Ministro da Agricultura); Francisco Luís da Silva Campos (Ministro
· da Educação e Saúde Pública); Lindolfo Collor (Ministro do Trabalho, Indústria e
Comércio); e José Fernandes Leite de Castro (Ministro da Guerra). Além desses, faziam
parte do ministério do Governo Vargas os Ministros Osvaldo Euclides de Souza Aranha
(Ministro da Justiça e Fazenda) e José Maria Whitaker (Ministro da Fazenda), não
inseridos no registro fotográfico acima.
Localização: AO 060, FGV /CPDOC, dezembro de 1930.

Com a instalação do Governo Provisório, foram instituídos novos
Ministérios (foto nº 3), visando a criar condições para sustentação do regime
implantado. Um deles foi o da Educação e Saúde Pública, sob a
responsabilidade de Francisco Luís da Silva Campos33 (1930-1932) (foto nº
4).
33

A "Reforma Francisco Campos " consistiu na formulação de uma lei orgânica nacional que estruturou o
ensino secundário, comercial e universitário para todo o território brasileiro, pela promulgação de uma série
de decretos. As reformas representavam o movimento de centralização de poder do novo Governo (Moraes,
1999, p. 197).
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Foto nº 4
Francisco Luís da Silva Campos nasceu em Minas Gerais, em 1 8 de novembro de 1 891 .
Formou-se em Ciências Jurídicas, na Faculdade Livre de Direito, em Belo Horizonte, em
1914. ,Em 1 9 1 8, tomou-se professor na instituição em que se formara, lecionando Filosofia
do Direito e Direito Público; em 1924 assumiu a cátedra de Filosofia do Direito. Foi eleito
Deputado Estadual pelo Partido Republicano Mineiro, atuando entre 1919-1922, e
Deputado Federal, de 1921-1924. Em 1 925, foi nomeado pelo recém-eleito governador de
Minas Gerais, Antônio Carlos Ribeiro de Andrada (1926 - 1 930) Secretário do Interior,
tomando-se o mais influente de seus auxiliares (Beloch ; Abreu, 1 984, p. 999). Na gestão
desse governador, empreendeu reformas nos ensinos Primário e Normal, além de
contrib�ir para a criação da Universidade de Minas Gerais, em 1927, e introduziu o ensino
religioso nas escolas públicas mineiras. Ao se tomar o primeiro Ministro da Educação, em
1930, estendeu as ações iniciadas no sistema educacional mineiro a todo país, por meio da
primeira legislação educacional nacional. Em 193 1 , ao participar da formação da Legião de
Outubro, revelou seu caráter fascitizante (Beloch ; Abreu, 1984, p. 1001). Em 2 de
outubro de 1 932, deixou o Ministério da Educação e Saúde Pública. Em l O de dezembro de
1935, foi designado para o cargo de Secretário da Educação e Cultura, desempenhando
essa função até 1 93 7, quando foi nomeado para o Ministério da Justiça. Em janeiro de
1943, assumiu a presidência da Comissão Jurídica Internacional, cargo ocupado até 1955.
Em 29 de outubro de 1945, participou do golpe militar que derrubou Vargas. Faleceu em
Belo Horizonte, em 1 º de novembro de 1 968.
Localização: Arquivo Getúlio Vargas, CM 009, FGV/CPDOC, 1926 a 1930. MORAES,
Maria Célia Marcondes. Francisco Luís da Silva Campos. ln: FÀVERO, M. L. A. ;
BRITTO, J. M. Dicionário de Educadores no Brasil: da colônia aos dias atuais. Rio de
Janeiro: UFRJ/MEC-Inep, 1999. BELOCH, I. ; ABREU, A. A. Dicionário histórico
biográfico brasileiro 1930 - 1983. Rio de Janeiro: Florense-Universidade: FGV/CPDOC,
1984.
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Esse Ministro foi importante agente estratégico na elaboração de metas
capazes de sustentar o novo governo por um longo período, pois para ele a
educação oferecia a possibilidade da efetivação da reconstrução social.
Significativo exemplo de sua atuação foi a sugestão para que Vargas
incluísse o ensino religioso nas escolas públicas (Moraes, 1999, p. 195-198).

Assim, o sistema educacional começou a sofrer os reflexos desse novo
momento histórico e a ser utilizado como uma poderosa arma para permitir
que o novo governo permanecesse no poder, inclusive por um período além
do previsto por seus adversários.
Fato é que, em 30 de abril de 1931, foi formalizado o tão desejado
. pacto entre a Igreja e o Estado, pelo Decreto nº 19.941, que dispunha sobre a
instrução religiosa nos cursos primário, secundário e normal34 (Cunha, 1989,

p. 287). A mudança no cenário educacional brasileiro empreendida por esse
documento permitiu à Igreja oferecer ao novo regime uma ideologia que lhe
desse substância e conteúdo moral, sem os quais, intuía Campos, ele não
conseguiria se consolidar. Por outro lado, para o clero, o que importava era o

projeto político de Campos, e não a religião por ele praticada (Schwartzman,
2000, p. 61).

34

O artigo 3° do Decreto nº 19.941 previa a existência de um grupo de pelo menos vinte alunos dispostos a
receber o ensino religioso. De acordo com o artigo 2° do mesmo Decreto, competia aos pais ou tutores dos
alunos a requisição, no ato da matrícula, da dispensa dessas aulas.
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Vale registrar a afirmação de Beloch e Abreu (1984, p. 1002): no que
toca a Francisco Campos, essa aliança poderia reverter em seu próprio
beneficio, pela perspectiva de apoio do clero católico mineiro à sua ascensão
a cargos políticos.
Segundo Carvalho Filho (1983, p. 56), a Igreja justificou a utilização
social do ensino religioso a partir da valorização da religião como
mecanismo de controle social, ou melhor, esta seria uma barreira contra os

.
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Ainda em abril de 1931, entre outras realizações desse período, foi
criado o Conselho Nacional de Educação35 , que mais tarde se tomaria o
. Conselho Federal de Educação, com plenos poderes legislativos sobre as
questões de ensino, e foi aprovado o Estatuto das Universidades Brasileiras36,
que vigorou por 30 anos. Ainda nesse ano, foi registrado um importante
marco simbólico da colaboração entre o Estado e a Igreja mediante a
inauguração da estátua do Cristo Redentor37, em 12 de outubro, nove anos
após ter sido decretada sua construção.
Nesse evento, o Cardeal Leme expressou publicamente a posição da
instituição que representava, ao dizer que "ou o Estado reconhece o Deus do
povo, ou o povo não reconhece o Estado " (Schwartzman, et ai. 2000, p. 73).

35

Decreto nº 19.850, de 11 de abril de 1931.
36 Decreto nº 19.851, de 11 de abril de 1931.
37
Esse evento reuniu um grupo muito grande de fiéis, demonstrando aos novos ocupantes do Estado o poder
político da Igreja (Cunha, 1986, p. 251).
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Esse monumento se tomou símbolo não só pela imagem do Cristo, mas por
sua localização estratégica. Conforme afirmação de Azzi (1977a, p. 68), a
construção do monumento a Cristo Redentor no alto do Corcovado foi uma
maneira através da qual o episcopado quis manifestar a implantação da
Restauração Católica no país.
Além do Decreto nº 19.941, que permitiu à Igreja ampliar seu raio de
ação no campo da educação, em 1932, Getúlio Vargas e Washington Pires Ministro da Educação e Saúde Pública (1932 - 1934) - assinaram um Decreto
relacionado ao campo da Saúde e, em especial, ao da Enfermagem, que
estreitou ainda mais os laços existentes entre o governo e o clero. Trata-se do
. Decreto nº 22.257, de 26 de dezembro de 1932, que conferiu às Irmãs da
Caridade direitos iguais aos das enfermeiras de saúde pública, desde que
comprovassem ter seis ou mais anos de atuação na área assistencial38 •
Cunha (1986, p. 228-231), analisando o período compreendido entre
1930 e 1935, registra o surgimento de duas correntes educacionais: a liberal e
a autoritária, que buscavam, por caminhos diferentes, implementar seus
projetos de universidade.
A primeira decorreu da reforma do ensino realizada no Distrito Federal,
à qual faltava a formulação de um programa definido. Em 1932, passou a

38

Devemos lembrar que, de acordo com o Decreto nº 20.109, de 15 de julho de 1931, só seriam reconhecidos
como enfermeiros os portadores de diploma fornecido ou revalidado pela Escola Anna Nery, e que as
religiosas que atuavam na área não possuíam tal documento.
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caminhar para um liberalismo igualitário, buscando se aproximar das classes
trabalhadora e média. A segunda originou-se na década de 20, no governo de
Artur Bernardes, e consolidou-se durante o Estado Novo (período
compreendido entre 1937 a 1945), através da influência das doutrinas
fascistas e parafascistas.

Foto nº 5

_ __,___

Gustayo Capane� terceiro Ministro da Educação e Saúde Pública (1934 - 1945).
Localização: Arquivo Gustavo Capane� GC 411, FGV/CPDOC, 1934 e 1945.

Essa luta no campo educacional acabou sendo reprimida e, a partir de
1935, sendo Gustavo Capanema (foto nº 5) o Ministro da Educação e Saúde
Pública, passou a prevalecer o regime autoritário, ficando a educação escolar
como um dos mais eficientes meios de difusão da ideologia do Estado.
Naquele mesmo ano, Francisco Campos, então Secretário da Educação e
Cultura, fez a seguinte afirmação: chegamos a um estado em que no campo da
educação é que as idéias trabalham pelo poder. A política de hoje é a política
da educação. Nela, no seu campo de luta, é que se decidirão os destinos
humanos (Schwartzman, et ai. 2000, p. 193).
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Tenninada a Revolução Constitucionalista de 1932, foi iniciado o
processo de formação da Assembléia Nacional Constituinte, instalada em 15
de novembro de 1933, que ficou responsável pela formulação de uma nova
Constituição para o país. Nesse período, a corrente liberal e a conservadora se
organizaram para que os princípios por elas defendidos compusessem o novo
documento.
A nova Carta ficou pronta em julho de 1934, encerrando a fase do
Governo Provisório e tomando GetúlioVargas Presidente da República dos
Estados Unidos do Brasil. A atuação do novo governo deveria durar até 1938,
ano em que seriam realizadas eleições para Presidente. Porém, em 1O de
. novempro de 1937, Vargas mais uma vez fechou o Congresso, anunciou a
entrada em vigor de uma nova Constituição e declarou que, a partir daquele
momento, o país viveria uma nova fase política. Esse período ficou conhecido
como Estado Novo (1937-1945) (D'Araújo, 2000, p. 25-27).
De acordo com Fávero (1980, p. 91), as diretrizes ideológicas que vão
nortear a educação no período [Estado Novo] são facilitadas pelo caráter
fortemente centralizador do Estado. Assim, as instituições de ensino

possuíam uma função mais importante que apenas ensinar - a educação foi
posta a serviço da ideologia vigente.

Exemplo disso são as ações empreendidas pelo Departamento de
Imprensa e Propaganda (DIP) no período, que procurava popularizar a
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imagem do Presidente. A esse respeito, D' Araújo (2000, p. 29) registra que
esse órgão funcionava como um centro catalisador de doutrina, por meio do
qual centenas de obras apologéticas sobre Vargas e sua vida eram
distribuídas nas escolas para doutrinar as crianças e os jovens.
A implantação do novo regime de governo deu condições ao clero para
continuar consolidando a aliança com o Estado. Tanto que, em maio de 1937,
foi entregue ao Ministro Gustavo Capanema o relatório final do Plano
Nacional de Educação, definindo uma linha pedagógica no sentido de
conduzir a sociedade para uma ordem moral específica que implicaria seleção
de valores, disciplina e hierarquia (Schwartzman, et ai. 2000, p. 197).
· fara que esses objetivos fossem alcançados, o Estado em muito se
beneficiou do pacto estabelecido com a Igreja.
(. . .) tem a Igreja a missão de desenvolver a
educação religiosa promovendo cultos e
assistência à população com o objetivo
precípuo de ampliar o número de seus adeptos
pela difusão de sua atuação (Schwartzman et
ai., 2000, p. 177).
Com o Plano Nacional de Educação, o clero ganhou novo espaço de
destaque, podendo impor sua ideologia religiosa sem que esta pudesse ser
contestada, uma vez que suas ações ficaram regulamentadas por decretos,
sendo um deles o de nº 2.265, de 25 de janeiro de 1938, que determinava que
nunca poderá ser diminuída a função da Igreja.
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Contudo, a história mostra que a Igreja (foto nº 6) reconhecia a
necessidade de empreender ações capazes de sustentá-la no poder para além
da Era Vargas. Para tanto, a formação de uma elite católica capaz de
consolidar a difusão das idéias religiosas era imperiosa. Nesse período, a
educação aparecia como área estratégica. Era um espaço institucional que
permitia articular a doutrina e a prática (Schwartzman, et ai. 2000, p. 74).

Foto nº 6
Esq./dir.: Getúlio Vargas, João de Deus Mena Barreto e o Cardeal Sebastião Leme da
Silveira Cintra da Igreja. Mena Barreto (1874 - 1933), político e militar, teve destacado
papel na Revolução de 30. Fez parte da junta governamentista que assúmiu o poder em
1930. No Ministério da Educação, durante a gestão de Gustavo Capanema, assumiu a
função de Diretor do Departamento Nacional de Saúde.
Localização: EAP 024, Arquivo Ernani do Amaral Peixoto, FGV/CPDOC, 1938.

Uma outra situação a ser considerada é a de que na sessão de
enceramento do Concílio Plenário Brasileiro, em setembro de 1939, o Cardeal
Leme proferiu as seguintes palavras:
Ao Brasil católico já não é possível viver sem
esta artéria vital de seu organismo religioso.
Por sua natureza a universidade é o centro
onde se elaboram as grandes sínteses do saber,
o seminário de formação dos sábios que
impulsionam os progressos do conhecimento, e
50

laboratório em que se preparam os elementos
superiores da administração e da vida
profissional do país, numa palavra, o órgão
conservador e transmissor de todo o
patrimônio de uma civilização (Lacombe,
1976, p. 82).

Como decorrência desse Concílio, a Igreja se mobilizou, a fim de
concretizar seu ideal de criar escolas católicas de nível superior. Era a
possibilidade de impor ordem moral e social no Brasil, ou seja, formar-se-ia
uma elite, à qual competiria administrar o país segundo os padrões católicos.
O clero pretendia cristianizar a elite intelectual, depois e através desta, toda a
sociedade, assim ela poderia se livrar do laicismo liberal ou da ameaça
comunista (Carvalho Filho, 1983, p. 172).

Para D' Araújo (1999, p. 91), forma-se então uma grande elite de
cultura e ciência, capaz de ir aos poucos dominando [o povo] de tal modo
que a influência sobre a grande massa irá cada vez se tornando mais fácil.

Em contrapartida, o Estado, ao permitir a atuação dos religiosos católicos,
recebe deles o necessário apoio para se manter no poder e difundir o
autoritarismo. É assim que, durante toda a Era Vargas (1930/45), o
Presidente e o Ditador pode contar com a adesão eclesiástica (Carvalho

Filho, 1983, p. 81).
O novo modelo de Estado implantado a partir de 1937 teve como
característica maior o populismo de Vargas. Era objetivo do novo regime o
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desenvolvimento nacional também através do incentivo à criação de
diferentes instituições em todo país.
Uma outra questão diz respeito à formação de profissionais
especializados, que vinha ao encontro das diretrizes da Constituição de 1937,
buscando qualificar pessoal para atuar em empresas.
Em relação à Enfermagem, o surgimento de novas escolas na Era
Vargas representou o aumento de mão-de-obra capacitada tecnicamente, para
o campo da saúde, como reflexo do desenvolvimento dessa área, decorrente
principalmente da eclosão da segunda Guerra Mundial (1939-1945).
Essa Guerra provocou significativas mudanças na economia brasileira.
Isso porque havia dificuldades para se obter produtos industrializados,
principalmente os vindos da Europa. Em contrapartida, havia por parte dos
EUA um grande interesse em forçar a abertura do comércio brasileiro.
Os conflitos gerados no panorama internacional direcionavam o
governo de Getúlio Vargas a se posicionar entre dois sistemas de poder
hegemónicos: as democracias liberais e os regimes totalitários (D'Araujo,
2000, p. 54).
Os EUA, buscando uma aproximação efetiva e definitiva com o Brasil,
após um período de entendimento entre os dois governos, ofereceram 20
milhões de dólares para a construção da Companhia Siderúrgica Nacional39,

39

Sua fundação ocorreu em abril de 1941.

52

em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Esse evento mudou definitivamente os
rumos da história brasileira, provocando um acelerado crescimento industrial.
A política repressora de Vargas teve que, aos poucos, ser minimizada,
principalmente depois que o Brasil começou a participar ativamente da
Segunda Guerra, em 1944.
Os brasileiros que atuaram na guerra ao lado dos países defensores dos
ideais de liberdade e democracia não podiam mais aceitar a ditadura como
forma de governo.
O início da dissolução da ditadura de Vargas ocorreu em 28 de
fevereiro de 1945, quando o Presidente promulgou a Lei Constitucional nº 9,
. conhe◊ida como Ato Adicional. Esta permitiu a realização de eleições no
país40, o que ocorreu em 2 de dezembro de 1945. Em 31 de outubro do mesmo
ano, Getúlio Vargas entregou a presidência ao candidato eleito, general
Eurico Gaspar Outra (Beloch ; Abreu, 1984, p. 3479).
Ao fim do governo Vargas, registrava-se um legado de treze escolas no
campo do ensino de Enfermagem. Destas, seis4 1 foram criadas por
Congregações católicas e uma, mesmo sendo Estadual42, tinha uma forte
influência do catolicismo. Esse percentual de Escolas (7:13 = 54%) é mais

40

As eleições eram para presidência da República, Câmara dos Deputados, Senado Federal e Assembléia
Legislativa.
41
Além das Escolas de Enfermagem do Hospital São Paulo (04/11/1938) e Luiza de Marillac (05/09/1939),
foram criadas a Escola do Hospital São Vicente de Paulo (1943), Escola São Vicente de Paulo (15/12/1943),
a Hugo Wemeck (08/03/1945) e a Medalha Milagrosa (01/08/1945).
42
Escola de Enfermagem Carlos Chagas (7 de julho de 1933).
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um exemplo de que, pelo menos no campo da Enfermagem, a união entre o
Estado e a Igreja, iniciada nos anos 30, não ficou restrita ao discurso. O clero
se aproveitou das vantagens a ele oferecidas e tratou de criar uma série de
instituições de nível superior, garantindo a formação de enfermeiras com
base na doutrina católica.
Nesse contexto, a Associação São Vicente de Paulo, por intermédio das
Irmãs da Companhia das Filhas da Caridade, criou a Escola de Enfermeiras
Luiza de Marillac, foco deste estudo.
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CAPÍTULO II
Alguns determinantes para a configuração da Escola de Enfermeiras Luiza
de Marillac
Quando deixais a oração para assistir a um pobre,
lembrais-vos de que fazer isso é ainda servi-lo. A
Caridade está acima de todas as regras e é preciso
pois, que todas elas se relacionem. É uma grande
dama, é preciso fazer o que ela ordena (Palavras de
Vicente de Paulo, ln: A Companhia no Brasil:
Província do Rio, 2000).

• Introdução
· Este capítulo mostra as estratégias desenvolvidas pela Igreja Católica
para a manutenção do poder religioso nos espaços hospitalares, por
intermédio das Irmãs da Caridade, que começaram a perder força mediante a
inserção de enfermeiras no mercado de trabalho brasileiro, a partir da
diplomação da primeira turma de alunas da Escola Anna Nery, em 1925.
Tal situação se tomou ainda mais preocupante após a · publicação do
Decreto nº 20. 1 09/3 1 , que reconfigurou o campo da enfermagem. O fato é que
a nova legislação levou a Igreja a tomar providências no sentido de inserir
suas religiosas no sistema formal de ensino de enfermagem, objetivando com
isso que estas adquirissem o indispensável capital institucionalizado (diploma
de enfermeira). Por outro lado, conseguiu que o Estado assegurasse
legalmente, por determinado período, a atuação de seus agentes que não
possuíam diploma de enfermeira na assistência e na administração hospitalar.
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• Modelos de enfermeiras no Brasil: o religioso versus o anglo
americano

Em 29 de novembro de 1848, em Paris, o Conselho da Associação São
Vicente de Paulo, tendo o padre Etienne como Superior Geral, autorizou a
vinda das doze primeiras Irmãs da Companhia das Filhas da Caridade para o
Brasil com a missão de conquistar um novo campo de atuação para a
Comranhia (Arquivo da Companhia das Filhas da Caridade). Ao se
instalarem em Mariana, em Minas Gerais, em 03 de abril de 1849, iniciaram
algumas atividades junto à comunidade, como consolar, curar as doenças,
aliviar os pobres e tratar bem a todos. Além de prestarem assistência,
. inauguraram, nesse mesmo ano, um colégio ao qual denominaram
Providência, existente até hoje (Castro, 1936, p. 422-423).
A vinda das Irmãs da Caridade para o Brasil pode ser entendida como
uma das conseqüências das modificações político-sociais decorrentes da
Revolução Francesa. Esse acontecimento histórico, que privilegiou a
ideologia laica, acabou por fazer com que os religiosos diminuíssem em muito
sua participação na sociedade européia.
Na verdade, à época, o nosso país se configurava como um ótimo
campo de atuação para a Companhia das Filhas da Caridade, uma vez que,
tendo sido colonizado por metrópole católica, reproduzira o modelo de
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sociedade do colonizador, mantendo o Estado estreita ligação com a Igreja,
visando a legitimar suas ações.
Por outro lado, a atuação das Irmãs na assistência à comunidade de
Mariana fez com que, em 1851, o Imperador D. Pedro II considerasse
relevante que estas viessem a participar da luta contra a epidemia de febre
amarela que assolava o Rio de Janeiro. Assumiram a negociação entre o
governo brasileiro e a Companhia das Filhas da Caridade43 , na França, para a
vinda de outras Irmãs, José Clemente Pereira44 e o Padre Monteil. O primeiro
ocupava o cargo de Ministro dos Negócios do Império e o de Provedor da
Santa Casa de Misericórdia. O Padre Montei! era o Diretor da Congregação
. das Missões45 no Brasil e o responsável pelas Irmãs da Companhia das Filhas
da Caridade que atuavam em Mariana/MG. A fim de assumir essa
incumbência, solicitaram à Casa Mãe46 30 Irmãs para trabalhar na Santa Casa
de Misericórdia do Rio de Janeiro47 • Estas chegaram ao Brasil em 20 de
setembro de 1852 (Padilha, 1998, p. 139-145).

43

Compagnie Des Filles De La Charité De Saint Vicent De Paul Archives. 140, Rue Du Bac. 75340, Paris.
França.
44
Ligado ao Governo Imperial, exercia o cargo de Conselheiro de Estado e possuía o titulo de Visconde de
Mont'alegre (Padilha, 1998, p. 138-139).
45
Entidade cuja finalidade é ordenar jovens homens sacerdotes. Foi criada por Vicente de Paulo, em 17 de
abril de 1625 (Castro, 1942, p. 15).
46
Denominação dada pela Companhia das Filhas da Caridade para a instituição localizada em Paris, de onde
emanam as diretrizes das atividades a serem desenvolvidas pelas demais comunidades do mundo.
47
Após instalar-se na Santa Casa de Misericórdia, a Companhia das Filhas da Caridade prosseguiu sua
expansão geográfica nos seguintes estados brasileiros: Bahia (1853); Pernambuco (1857); Ceará (1865);
Espírito Santo (1899); Filhas da Caridade da Polônia no Paraná (1904); São Paulo (1914); Paraná e Santa
Catarina (1930); Pará, Alagoas e Rio Grande do Norte (1935); Paraíba (1936); Rio Grande do Sul ( 1939);
Maranhão e Goiás ( 1941); Piauí (1946); Amazonas (1948); Mato Grosso (1955); Brasília ( 1958) e Sergipe
(1969). A esse respeito, consultar folheto do Arquivo da Companhia das Filhas da Caridade. Puebla, 29-39,
Província de Belo Horizonte. (Anexo II).
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Aceitando o encargo, o grupo se dispôs atuar em favor da população,
encarando o agravo da doença que se apresentava à época. De acordo com
Castro (1936, p. 424), as Irmãs não se detiveram frente ao obstáculo de pôr
em risco as próprias vidas por causa da epidemia que assolava a sociedade. E,
para o Império, a atuação dessas religiosas representava, além da garantia da
assistência aos enfermos em um momento crítico, a dispensa de gastos
financeiros com o pagamento de salários (Padilha, 1998, p. 141).
Foi assim que as atividades iniciadas pelas Irmãs em Mariana em muito
contribuíram para a expansão do trabalho da Companhia das Filhas da
Caridade do espaço comunitário/domiciliar para o hospitalar. Desde então, as
. Irmãs , da Caridade passaram a ter seu discurso e sua prática reconhecidos
socialmente e nesse contexto deu-se o início do controle assistencial e
administrativo nos espaços hospitalares por essas religiosas.
No dizer de Bourdieu (1989, p. 145), o reconhecimento da legitimidade
mais absoluta não é outra coisa senão a apreensão do mundo comum como
coisa evidente, natural, que resulta da coincidência quase perfeita das
estruturas objetivas e das estruturas incorporadas.
No que diz respeito à representação do mundo social, as Irmãs da
Caridade atestam sua existência como grupo conhecido e reconhecido. Ainda
mais, essas religiosas ainda hoje consideram ser delas o direito de assistir o
doente. Justificam essa posição pelo fato de que o cuidado do doente desde o
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começo da Igreja foi feito pelos católicos, pelos cristãos, lá, no século XVII

(Irmã Fiusa-depoente nº 3).
Uma outra questão a ser discutida é a de que o trabalho das Irmãs não
representou apenas uma maneira de prestação de assistência aos enfermos, foi
também uma estratégia de implantação da aprendizagem da arte de cuidar
pautada nos códigos de tolerância, submissão, conformismo e alienação
(Padilha, 1998, p. 196). Como diz Castro (1942, p. 140), o cuidar praticado
por ela:s tinha como objetivo dar-se a Deus para servir aos pobres.
No Brasil, até a proclamação da República, ao Estado cabia a função de
garantir a soberania Portuguesa sobre a Colônia e à Igreja Católica

. desempenhar a função de educação das pessoas, o "controle das almas " na
vida diária, [servindo de] instrumento muito eficaz, para veicular a idéia
geral de obediência ao Estado (Fausto, 1995, p. 60).

Como vimos, com a República, a Igreja perdeu espaço social e, com
isso, poder e prestígio nos principais campos onde atuava, ou seja, educação e
saúde.
Entretanto, no campo da educação, logo nos primeiros anos da
República, iniciaram-se providências para que a Igreja Católica passasse a
utilizar o ensino como meio privilegiado para exercer influência social

(Cunha, 1986, p. 314).
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Nesse sentido, Lacombe (1976, p. 80) registra a ocorrência de dois
encontros católicos, um em 1900 e outro em 1908. O primeiro recomendou a
criação imediata de uma universidade; o segundo reforçou as idéias do
primeiro e enfatizou a necessidade de criação de escola primária católica,
ginásio ou liceu católico, faculdade católica, universidade católica. Essas
iniciativas seriam decisivas para a formação de uma elite pela Igreja, pautada
em sua ideologia.
Contudo, enquanto o clero tentava recuperar seu prestígio, a influência
cultural norte-americana no Brasil crescia, a ponto de proporcionar a vinda
de profissionais americanos para o país para atuar em diversos campos
. (Cunha, 1986, p. 221-222).
Foi nesse contexto que, em setembro de 1921, aqui chegou a enfermeira
norte-americana Ethel Parsons, na qualidade de chefe da Missão de
Cooperação Técnica para o Desenvolvimento da Enfermagem no Brasil,
através de convênio firmado entre a Fundação Rockefeller48 e o governo

O empresário John D. Rockefeller, que se tomou milionário explorando petróleo e minas de carvão,
resolveu criar uma série de instituições, sem fins lucrativos, com o intuito de desenvolver pesquisas nas áreas
da ciência, educação e religião. Dentre estas, destacam-se o Instituto Rockfeller, em 1901, voltado para a
realização de investigações médicas, a Fundação Rockefeller, em 1913, e a Junta Geral da Educação, em
1 9 1 8 (Sauthier ; Barreira, 1999, p. 58-59). A Fundação Rockfeller iniciou relações com a América Latina em
1 9 1 5, pelo Rio de Janeiro e São Paulo, com a finalidade de empreender a pesquisa médica. O programa
consistia em oferecer saúde à população não apenas por meio de campanhas, mas também com base no
treinamento de profissionais. Essa Fundação defendia que para se ter uma sociedade próspera era preciso
combater a enfermidade (Marinho, 2002, p. 90). A escolha do Brasil se deveu ao fato de os americanos
considerarem o país líder do continente sul-americano (Santos, 1 998, p. 58).
48
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brasileiro. Esse convênio buscou sustentar operacionalmente a reforma
sanitária em andamento - Reforma Carlos Chagas49 (Santos, 1998, p. 66).
Logo que chegou, Miss Parsons tratou de realizar o diagnóstico da
situação de formação do pessoal de enfermagem e de prestação de assistência
à saúde no Rio de Janeiro. Este revelou que as escolas de enfermagem não
apresentavam os padrões mínimos adotados nos "países anglo-saxões "; que
os hospitais viviam super lotados e a enfermagem era constituída por pessoas
ignorantes, de ambos os sexos (Santos, 1998, p. 66).
Segundo Parsons, a primeira adaptação do
sistema norte-americano para o Brasil foi o
estabelecimento de um serviço de enfermagem
no DNSP, que abrangia todas as atividades de
enfermagem, e que estava na mesma linha
hierárquica, na estrutura administrativa, com
as inspetorias médicas. Essa inserção da
enfermagem, no nível federal, constituiu-se em
fato sem precedente na história universal da
enfermagem. Para efetivação de tal medida,
tornou-se imperativa a organização de uma
divisão de ensino, o que, para ela, subentendia
uma escola de enfermeiras (Sauthier ; Barreira,
1999, p. 70).

49

Carlos Ribeira Justino Chagas viveu entre 1879 e 1934. Médico e cientista, empreendeu esforços para
resolver os problemas da falta de um programa de saúde pública na sociedade brasileira capaz de propor
soluções nesse sentido. Em 1909, descobriu o Trypanosoma Cruzi, causador da doença tripanossomfase,
conhecida como doença de Chagas. Recebeu dois prêmios por essa descoberta (Koogan/Houaiss, 1996, p.
1078). Por solicitação do Presidente Wenceslau Brás (1914-1918), organizara os hospitais e postos de
emergência. Foi convidado, em 1919, para dirigir o recém-criado Departamento Nacional de Saúde Pública
(Sauthier ; Carvalho, 1999, p. 52).
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Tanto que, como já referido, em 1922 foi criada a Escola de
Enfermeiras do Departamento Nacional de Saúde Pública, atual Escola de
Enfermagem Anna Nery da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Cabe lembrar que esse acontecimento marcou, e muito, os destinos da
profissão de enfermagem em nosso país. No entanto, à época de sua criação,
essa Escola não representou uma ameaça à hegemonia religiosa nesse campo.
Por outro lado, a criação de uma escola de enfermagem nos moldes de
ensino anglo-americanos, com uma visão de mundo consoante com a ética
protestante e orientada para uma conduta metódico racional (Barreira et ai. ,
2001; p. 158), iniciou o processo de mudança do panorama da enfermagem
. brasileira.
As

enfermeiras norte-americanas,

ao

instalarem-se no Brasil,

começaram a introduzir uma nova visão do mundo do trabalho que fugia aos
padrões das atividades laborais exercidas pelas mulheres da época. Isto
porque o modelo anglo-americano preconizava que as enfermeiras deveriam
ser profissionais, instruídas, e bem pagas (Perrot, 1998, p. 109), o que era
bem diferente do modelo difundido pelas Irmãs da Caridade50•
Devemos considerar que no século XIX, idade de ouro das
congregações, as mulheres eram utilizadas pelas ordens religiosas para

50

Vale lembrar que a enfermagem no Brasil, até as primeiras décadas do século XX, era exercida
majoritariamente por religiosas que não possuíam diploma de enfermeiras (Baptista ; Barreira, 1997 b, p.
29).
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conquistar os espíritos pecadores. O poder espiritual das mulheres exercia-se
através da piedade. Porém sua atuação como protetoras dos pobres e aflitos
revela uma ambigüidade, pois ao tempo em que demonstravam ter idéias
moralizadoras e bastante estreitas, a atividade de caridade possibilitava sua
saída de seus lares e a ampliação de seus horizontes (Perrot, 1998, p. 110111).
Contudo, a Igreja se posicionava em relação à questão feminina, vendo
a mulher como um ser secundário e suspeito; além disso, seus investimentos
eram voltados para a ordem vigente, o que pressupunha a submissão da
mulher ao homem (Saffioti, 1976, p. 92).
No dizer de Bourdieu (1999, p. 18), a ordem social exerce uma espécie
de força simbólica nos sujeitos, manifestada através de seus corpos. Para esse
autor, é pelo processo de inculcação que o mundo social constrói o corpo
como realidade sexuada e como depositário de princípios de visão e de
divisão sexualizantes, sendo, portanto, essas divisões simbólicas dos sexos as
mais duradouras e invisíveis.
Assim sendo, os modelos femininos para prestação de cuidados aos
pacientes

eram

baseados

principalmente

na

religiosidade

ou

na

domesticidade. Tanto que, quanto a este último, moças do povo tomavam-se
auxiliares obedientes e dedicadas aos médicos, sendo que estas, na verdade,
eram mais ajudantes do que enfermeiras. Essas enfermeiras pobres, não raro
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celibatárias, acabavam por residir nas dependências hospitalares, como as
religiosas que elas substituíam (Perrot, 1 998, p. 109).

Com base na perspectiva de Bourdieu (2001, p. 27), é possível afirmar
que ocorria uma apreensão do mundo social pela mulher, o que a levava a
uma relação prática com o mundo, instituída nos ritos coletivos e nas
disposições dos agentes [dominados]. Assim, a mulher acaba se tomando um
elemento normal da conduta do ser humano nessa sociedade [dominada].

No caso das Irmãs da Caridade, outro ponto merecedor de destaque é o
da rígida obediência à ordem eclesiástica, tanto que a decisão por que
atividades desenvolveriam concentrava-se mais nas mãos das autoridades
. religiosas que na vocação ou desejo da própria candidata a determinados
trabalhos (Crescenti, 1 975, p. 1 5- 1 7).

O comentário da Irmã Notarnicola (depoente nº 7) corrobora a
afirmação anterior:
naquele tempo a gente obedecia cegamente aos
nossos superiores e à nossa Provincial
Blanchot. Eu não quis estudar; foi-me imposto
estudar Enfermagem pela Provincial Blanchot.
Eu tenho por base de educação familiar não
questionar, e quando se faz uma coisa se faz
bem feita.

A esse respeito, vale consultar Bourdieu ( 1 998, p.62), ao declarar que
os atos de autoridade são primeiro e sempre enunciações proféticas por
aqueles a quem cabe o direito de anunciá-las.
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À época da chegada das enfermeiras norte-americanas ao Brasil, a
sociedade reconhecia as Irmãs da Caridade como as pessoas válidas para
executar as ações do cuidar, pois expressavam em seus corpos a divisão social
do trabalho, representada pela submissão aos médicos e pela assistência
caridosa aos enfermos.
Até por isto também, a atuação das americanas representou o
desarranjo das representações femininas, aprovadas pela sociedade do Rio
de Janeiro, ou seja, revelou um grupo de mulheres que resistia à dominação

masculina. Este mostrava à sociedade da época um novo tipo feminino,
formado pela jovem mulher liberada (Barreira, 1999 (a), p. 131), bem
. diferente do perfil antes preconizado no âmbito da assistência, baseado no
atendimento caridoso.
Vale registrar que nesse período a posição social da mulher era muito
incipiente, uma vez que suas funções se limitavam às esferas domésticas ou,
quando atuavam na sociedade trabalhando, a grande maioria exercia a função
de professora primária. Isso porque, ao tempo em que lecionavam, eram
agentes secretos da transmissão religiosa, ou seja, a Igreja tomava a posição,
esperando, através das mulheres, reconquistar os espíritos (Perrot, 1998, p.
110). Fato é que as profissões ligadas ao campo da saúde acabaram por
oferecer mais uma opção às mulheres de desenvolver uma outra atividade
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social além da do magistério, mas estas esbarravam no espaço de dominação
masculina.
A enfermeira norte-americana Miss Bertha Lucile Pullen, em 6 de abril
de 1936, descrevendo o perfil da mulher que deveria ser aceita para estudar
Enfermagem na EEAN, não se referiu nem ao aspecto caritativo nem ao de
sujeição. Senão, vejamos:
Os leaders de enfermagem, de alto padrão, são
de opinião que as enfermeiras devem ser
escolhidas entre pessoas de boa base social, de
fineza e cultura, gozando boa saúde,
inteligência excepcional, boa noção de
responsabilidade, com capacidade de assumir
responsabilidade, com calma e dignidade,
tendo uma personalidade que imponha
respeito, podendo trabalhar em harmonia com
os outros (Doe. 23, ex 87, 1936 - Centro de

Documentação da EEAN/UFRJ).

Por outro lado, ao tempo em que as enfermeiras laicas possuíam uma
formação profissional que as qualificava para ocupar os campos hospitalares,
sua figura e sua maneira de atender o doente, na maioria dos casos,
apresentava algumas semelhanças com as religiosas exercentes, como a
cabeça coberta e a realização dos cuidados de forma maternal, ou seja, a
figura da enfermeira diplomada como "anjo branco " (Barreira, 1999 (b), p.

137).

66

• Repercussões da publicação do Decreto nº 20.109/31

Até meses antes do encerramento das atividades da Missão Parsons, e
após dez anos de sua permanência no Brasil (1921-1931), o modelo de ensino
e de assistência introduzido pelas norte-americanas ainda não era amparado
por legislação específica. Tal situação foi modificada com a promulgação do
Decreto nº 20.109/31. Este, conforme citado no capítulo I, determinou que
somente poderia exercer a profissão de enfermeira quem possuísse diploma
expedido pela Escola-Padrão Oficial ou por Escola a ela equiparada. Desde
então, passou a não haver mais espaço para a prestação de assistência sem
formação acadêmica. Esse foi o ponto de partida para o desencadeamento do
. movimento por parte das congregações católicas voltado para a titulação de
religiosas conforme a exigência do sistema educacional em vigor.
De acordo com Bourdieu (1998, p. 78-79 e 136), ao se conferir ao
capital cultural possuído por determinado agente um reconhecimento, o
certificado escolar permite, além disso, a comparação entre os diplomados e
o diploma é tanto mais precioso (caro) quanto mais raro é.

Quanto ao valor do diploma, no que se refere ao reconhecimento social
do profissional, Bourdieu (1989, p. 148-149) afirma o seguinte: não é o valor
relativo do trabalho que determina o valor do nome mas o valor
institucionalizado do título que serve de investimento o qual permite que se
defenda e se mantenha o valor do trabalho. A respeito do mesmo tema, esse
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autor diz que o título profissional ou escolar é uma espécie de regra jurídica
de percepção social, um ser-percebido que é garantido como um direito.
Talvez isto também justifique a luta empreendida pela Igreja, no campo da
educação, para que as religiosas pudessem se diplomar enfermeiras.
Ainda segundo Bourdieu (1998, p. 140), as frações dirigentes da classe
dominante consideram o controle do valor do diploma e dos mecanismos de
acess,o ao mesmo um instrumento apropriado para controlar o valor da força
qualificada de trabalho.
Assim, a Associação São Vicente de Paulo, constatando a inaptidão de
seu pessoal, foi a primeira Congregação a se empenhar para interferir nessa
· situação (Pinheiro, 1962, p. 463), pois verificou que o acesso ao sistema de
ensino formal de enfermagem pelas Irmãs da Caridade lhes permitiria obter
um diplomar que as situaria no mesmo nível das enfermeiras "Ana Néri", pois
o diploma "universaliza " o trabalhador (Bourdieu, 1998, p.132). Tal
conquista ofereceria condições à ASVP de sustentar sua posição no campo da
saúde, ou seja, asseguraria a manutenção por parte da Igreja de um capital
detido e controlado pela instituição e só por ela, o qual estava ameaçado pela
falta de Irmãs detentoras do capital institucionalizado.
Tanto que, logo em 1931, ocorreu a primeira tentativa da Associação
São Vicente de Paulo no sentido de inserir as Irmãs da Companhia das Filhas
da Caridade no sistema educacional de enfermagem. Nesse ano, com a saída
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da missão norte-americana do país, ocupou o cargo de diretora da EEAN a
primeira enfermeira brasileira, Rackel Haddock Lobo51 (foto nº 7), momento
em que três Irmãs da Caridade foram aceitas como alunas do curso de
Enfermagem daquela instituição. Eram elas: Helena Villac (Irmã Margarida
Villac), Hermínia da Luz Pinto (Irmã Eugênia Pinto) e Olma Zayla de
Carvalho (Irmã Thereza Carvalho), matriculadas, em 31 de julho de 1931.
Contudo, a experiência :fracassou: Irmã Villac desistiu do curso em 15 de
outubro de 1931; Irmã Pinto o fez 17 de novembro de 1932 e Irmã Carvalho,
em 29 de dezembro do mesmo ano (Teixeira et ai. , 1998, p. 55-57).

Foto nº 7
Rachel Haddock Lobo, natural do Rio de Janeiro, nasceu em 18 de junho de 1891. Filha de
Roberto Jorge Haddock Lobo e Augusta Pinto Haddock Lobo, realizou seus estudos
primários e secundários no Colégio Imaculada Conceição, pertencente à ASVP. Participou
da 1ª Guerra Mundial como voluntária da Cruz Vermelha Francesa, tendo sido
condecorada com a "Cruz da Legião de Honra", pelo governo francês. Casou-se em 7 de
junho de 1913 com Roberto da Silva Freire, vindo a desquitar-se em 1922. Retornou à
França, nesse mesmo ano, para fazer o Curso de Enfermagem na Ecole des Infirmiéres de
L' Assistance Publique, formando-se em 1924.
De volta ao Brasil em 1925, desenvolveu atividades docentes na EEAN. No período de
1927 a 1929, realizou nos Estados Unidos, com Bolsa da Fundação Rockfeller, os
51

Até então a Escola Anna Nery estivera sob a direção de enfermeiras norte-americanas, quais sejam: Clara
Louise Kieninger (1923-1925); Loraine Genevieve Denhardt (1925-1928) e Bertha Lucile Pullen (19281931).
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seguintes cursos: Curso Geral de Admínistracão: Esoecializacão em l\1icié::;,.i.:. Contagiosas: Curso de Tuberculose e Estuàos Cícntfrlcos de Arim:i!li;:;.,rw.:�-- . _ - --·
Regressando ao Brasil, foi designada Assistente da Diretora da Escola

Anna

Nery, cargo

que ocupou até junho de i 93 1 , quando assumiu a direção da instituição.
Durante sua gestão, dentre outras realizações, destaca-se a criação da Revista Annaes de
Enfermagem (atual Revista Brasileira de Enfermagem - REBEn), em 1932. Rachel
permaneceu no cargo de diretora da EEAN até maio de 1933, quando se afastou por
motivo de doença, vindo a falecer em 25 de setembro de 1933.
Loca�ção: Banco de Dados Quem é Quem na História da Enfermagem
Brasileira/Nuphebras; e Centro de Documentação da EEAN/UFRJ; Dissertação de
Mestrado de Sonô Taira Oliveira (defesa apraz.ada para 23 de agosto de 2002).

O depoimento de Irmã Notarnicola (nu 7) parece atriburr o não mgresso
das Itmãs da Caridade no ensino formal de enfermagem, até 1931, ao fato de
. as diretoras norte-americanas da Escola Anna Nery não possuírem formação
religiosa católica.
Naquele tempo, eram as enfermeiras
americanas. Então entrou para a direção da
Escola Anna Nery Rachel Haddock Lobo,
formada pelas Irmãs, que eram religiosas
["religiosas" significa Irmãs ou Freiras de
outras Congregações]. Você compreende,
dependia muito de quem estava na direção.
Apesar de Rachel Haddock Lobo professar a religião católica com
entusiasmo, parece que, à época, a Escola Anna Nery não ofereceu às Irmãs
ambiente semelhante ao de sua Congregação. Sendo assim, aquelas três Irmãs
não alcançaram a formação acadêmica, o que equivaleria à conquista do
capital institucionalizado, existente somente na forma de suporte material
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[diploma], representando simbolicamente o capital incorporado dos agentes
que o possuem.
Era fato que, para estudar em escolas leigas, as Irmãs teriam que se
privar, ainda que temporariamente, de alguns costumes determinados pela
prática católica. Segundo análise realizada por Teixeira et ai. (1998, p. 54), a
vida religiosa naquela época possuía algumas exigências difíceis de serem
cumpridas fora da Comunidade. Dentre elas, as autoras citam as seguintes: a
maneira de vestir das religiosas; os horários rígidos; o silêncio durante as
refeições; a obediência aos superiores; as penitências; os exercícios
determinados pela Comunidade; e o silêncio sagrado. Valderez Novaes
. Pontes. (depoente nº 6) confirma: naquela época as Irmãs tinham uma vida
muito difícil. Não podiam trocar de roupa, comer, dormir, rezar, junto com as
leigas. Elas faziam tudo separado; então, não podiam estudar em qualquer
lugar. Fato é que, o sentimento de não prática desses hábitos parece ter sido
mais forte do que a necessidade da obtenção do diploma de enfermeira.
Lembrando que o contexto do período em discussão favorecia as ações
da Igreja Católica, as Irmãs, embora não tivessem a formação requerida para
dar continuidade à sua atuação profissional, encontraram apoio no governo de
Getúlio Vargas. Este, respondendo ao movimento de colaboração recíproca
entre o Estado e a Igreja, promulgou, como vimos anteriormente, o Decreto nº
22.257, em 26 de dezembro de 1932, conferindo às Irmãs da Caridade
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direitos iguais aos das enfermeiras "padrão Ana Néri ", desde que
apresentassem atestados provando que já contavam naquela data com seis ou
mais anos de prática efetiva de enfermeira (Baptista ; Barreira, 1997 b, p. 35).
De acordo com a depoente nº 3 (Irmã Fiusa):
Havia necessidade [do Decreto nº 22.257/32]
porque o motivo religioso era muito maior que
as leis. A situação de tradição na assistência
era uma segurança para o Estado. Estamos na
assistência desde que eu me entendo por gente,
desde o século XVII e, no Brasil, desde o século
XIX. Sempre foi a gente que prestou
assistência.
Essa situação tinha, entretanto, um prazo, conforme registra Irmã
Notamicola (depoente nº 7): nós tivemos um prazo até 1947.
Vale registrar que esse não foi o único grupo de exercentes da
enfermagem beneficiado pelo governo Vargas. Entre 1932 e 1934, foram
assinados alguns decretos, permitindo a permanência de outros profissionais
no campo da saúde. Foram eles os seguintes:
• Decreto nº 21.128, de 7 de março de 1932 - Isenta, provisoriamente, do
•
•

•

Decreto n º 20. 109, de 15 de junho de 1931 a enfermagem obstétrica.
Decreto nº 21.141, de 1O de março de 1932 - Aprova o regulamento
para organização do quadro de enfermeiros do Exército.
Decreto nº 21.874, de 27 de setembro de 1932 - Reorganiza a Polícia
Militar do Distrito Federal, aumentando seu efetivo de mil cento e quatorze
homens (1114) e criando dois novos quadros, o de sargentos alunos e o de
enfermeiros, e dá outras providências.
Decreto nº 23.502, de 27 de novembro de 1933 - Concede aos
diplomados pelo Curso Prático de Enfermeiros e Padioleiros da Brigada
Militar do Estado do Rio Grande do Sul as vantagens constantes do art. 33 do
Decreto n º 21. 141 de 10/3/32.
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• Decreto nº 23.774, de 22 de janeiro de 1934 - Torna extensiva aos
enfermeiros práticos as regalias concedidas aos farmacêuticos e dentistas
práticos quanto ao exercício de suas respectivas funções.

Em decorrência da legislação vigente, a situação de inserção das Irmãs
da Caridade no campo da saúde era no mínimo preocupante. A única forma de
enfrentamento era mesmo a aquisição de capital cultural institucionalizado.
De acordo com a Irmã Fiusa (depoente nº 3), a ausência de educação formal
significava uma insegurança. . . nossa finalidade principal era cuidar do
doente. se as leis não permitissem mais, estaríamos fora do nosso campo.

Portanto, a promulgação desse Decreto, além de permitir que algumas
religiosas continuassem a trabalhar em hospitais, ofereceu às Congregações
_algum t�mpo para diplomar as Irmãs em enfermeiras.
As transformações políticas do Governo Vargas foram os sma1s
esperados pela ASVP para iniciar as mudanças que considerava necessárias.
A criação, em 1933, da Escola de Enfermagem Carlos Chagas
(EECC)52, instalada nas dependências do Hospital São Vicente de Paulo, em
Belo Horizonte (Nascimento, et ai. , 1999, p. 29), passou a representar a
esperança de formação das primeiras Irmãs, pois, por estar sob os domínios
fisicos da Associação, oferecia ambiente apropriado para que elas pudessem

A Escola tinha o objetivo de promover a educação completa das alunas ali matriculadas, isto é,
aprimorar-lhes as qualidades morais, intelectuais e ftsicas, fornecendo-lhes instrução científica
especializada, prática profissional adequada, cultivo das condições fisicas e desvelado cuidado pela
formação moral incutindo-lhes uma verdadeira disciplina de amorfundada no mais acendrado culto a Deus
e a Pátria (doe. 24, ex 87, 1938 - Centro de Documentação da EEAN/UFRJ). Essa instituição foi a primeira
52

a ser criada depois da EEAN, que até então era a única de padrão oficial.
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continuar praticando as atividades religiosas associadas à formação
acadêmico-profissional. Isto se devia, principalmente, ao fato de ter sido
organizada e ser dirigida por Laís Netto dos Reys (foto nº 8), mulher com
fortes alianças com o Clero e com o Estado, católica convicta53 , formada em
1925, na primeira turma da Escola Anna Nery.
O depoimento da Irmã Fiusa, aluna da Escola Carlos Chagas durante a
gestão de Laís Netto Reys, é esclarecedor a respeito do valor dessa instituição
para a Igreja. Diz ela: a gente ficava dentro do Hospital São Vicente de Paulo
[pertencente à Associação São Vicente de Paulo]; para nós era mais fácil
[estudar] (. ..) e d Laís era uma pessoa muito boa, católica praticante,
.piedosa, muita interessada pela formação das alunas. Ela era muito
dedicada... ela nos ajudou muito.
Segundo a Irmã Notarnicola (depoente nº 7), a criação da EECC
representou um ganho, sim, porque se abriu a porta para se formarem as
primeiras Irmãs da Caridade. Era um tabu uma Irmã estudar numa escola
leiga.
Cabe ressaltar que Laís Netto dos Reys é uma figura de destaque na
enfermagem brasileira. Pertencente a uma família tradicionalmente envolvida

53

Em uma breve biografia de Lais Netto dos Reys, que se encontra no Centro de Documentação da
EEAN/UFRJ, consta que, ao ficar viúva, em 1921, ela decidiu fazer o voto de si mesma à humanidade
sofredora vivendo ativamente a palavra e os ensinamentos de Jesus, dedicou-se de corpo e alma ao bem,
amando a Deus acima de tudo e ao próximo mais de que a si. Na sua ânsia de servir encontrou a maneira de
realizar seu ideal, ingressando na turma de pioneiras da Escola de Enfermeiras "Ana Néri " que acabava de
ser criada (Doe. 30, ex 87, 1976).
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com questões políticas, detentora de um grande capital cultural e social, logo
após diplomar-se enfermeira, compôs o grupo de recém-formadas que recebeu
bolsa de estudos da Fundação Rockefeller, para estudar nos Estados Unidos54•
Em 1927, retomando ao Brasil, foi nomeada pelo DNSP enfermeira de saúde
pública e assumiu imediatamente a chefia do Centro de Saúde de Inhaúma
(. . .) em seguida, organizou e chefiou o serviço de Pediatria do Hospital Artur
Bernardes. Logo depois, em 1928, em viagem de estudos à Europa, visitou os

principais hospitais e escolas de Enfermagem na França, Itália, Bélgica, Suíça
e Alemanha, aumentado expressivamente seu capital profissional. Durante
essa viagem, realizou os cursos de Psicologia e Pedagogia na Sorbone e na
Universidade Católica de Paris, respectivamente (Doe. 30, ex 87, 1976.
Centro de Documentações da EEAN/UFRJ).
De volta ao Brasil, em julho de 1929, d. Laís foi convidada para
organizar e chefiar o serviço de enfermagem do Hospital São Sebastião. Sua
designação para tal cargo foi de todo apropriada, uma vez que esse Hospital
atendia portadores de doenças contagiosas e d. Laís era especialista na área.
Ainda em julho, foi nomeada Assistente da Diretora da EEAN, Miss Bertha
Lucili Pullen.

Das 1 5 alunas formadas em 1 925 na EEAN, 7 receberam bolsa de estudo da Fundação Rockefeller para
fuzer curso de Especialização nos EUA (Banco de Textos do Nuphebras, HEB nº 73).

54
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Foto nº 8

Laís Moura Netto dos Reys. Filha de Alexandre de Moura, jornalista, deputado estadual e
consultor do Ministério da Agricultura. Seu avô paterno foi Alexandre Bernardino de
Moura,, abolicionista, jornalista, diretor dos jornais "O Constituinte" (Porto Alegre) e o
"Comércjo" (Rio Grande do Sul). Seu tio paterno, Pedro Lemardino de Moura, jornalista,
participou ativamente do movimento de campanha contra o ditador argentino Juan Manuel
Rosas. Sua mãe foi Maria de Miranda Moura Seu avô matemo, Luiz da Rocha Miranda,
Barão do Bananal. Seu tio matemo foi signatário como deputado da primeira Constituição
Republicana, tendo sido o primeiro Ministro da Agricultura no Brasil. Em 1911, casou-se

com Gà$tão Moura dos Reys, advogado, que faleceu em 1921. A partir de então, sem
filhos, d. Laís passou a dedicar-se com afinco à Enfermagem e à Religião.
Localiz.ação: Doe. 30, ex 87. Centro de Documentação da EEAN/UFRJ - Série Graduação,
turma 1925.

Em 26 de abril de 1931, Getúlio Vargas assinou sua designação para
organizar o Serviço de Enfermagem de Saúde Pública e o de Educadoras
Sanitárias do estado de São Paulo (Doe. 31, ex 87, 1963. Centro de
Documentações da EEAN/UFRJ). No ano seguinte, ainda em São Paulo, por
ocasião da Revolução de 32, organizou cursos de emergência para Socorro
de Guerra (Doe. 30, ex 87, 1976. Centro de Documentações da
EEAN/UFRJ).
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As realizações de Laís Netto dos Reys ecoaram, tornando-a legítima,
conhecida e reconhecida para atuar em outros espaços sociais. Assim, em 22
de janeiro de 1933, foi designada por Washington Pires 55 , a pedido do Diretor
de Saúde Pública de Minas Gerais - Dr Ernani Agrícola, para organizar o
Serviço de Saúde Pública deste Estado (Doe. 3 1 , ex 87, 1 963. Centro de
Documentação da EEAN/UFRJ). Chegando a Minas, Laís Netto dos Reys
deparou-se com um quadro de saúde pública caótico, devido, dentre outros
fatores, à inexistência de um programa voltado para esta área e ao despreparo
profissional dos exercentes de enfermagem. A constatação dessa situação
favoreceu em muito a criação da Escola de Enfermagem Carlos Chagas. Para
tanto, d. Laís conseguiu o apoio do Governo de Minas Gerais56, sustentando o
argumento de que a raiz do problema da prática assistencial estava na precária
formação dos responsáveis pela assistência. Tal instituição foi a primeira
Escola de Enfermagem Estadual do Brasil57•
Outra questão a ser considerada nesta pesquisa refere-se às possíveis
relações entre o Instituto Catholico de Estudos Superiores58, fundado em 24

55

Ministro da Educação e Saúde Pública.
56 Representado por: Olegário Maciel - Governador, Noraldino de Lima - Secretário de Educação (ambos
assinaram o Decreto Estadual nº 10.952, de 7/7/1933) e Ernani Agrícola - Diretor de Saúde Pública do estado
mineiro.
57
Laís Netto dos Reys dirigiu a EECC de julho de 1933 a novembro de 1938 (Nascimento et ai., 1999, p.
43).
58
Fonte: Jornal Co"eio da Manhã, de 24 e 25 de maio de 1932.
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de maio 1932, e a recomendação do Congresso Católico de Educação59,
realizado em 1934 de criação de uma universidade católica, cuja função seria
a formação de parte da elite do país, com base nos princípios cristãos. Essa
consideração deve-se ao fato de a criação da Universidade Catholica
Brasileira, em outubro de 194060, ter tido por base a formação, em 1930, dos
cursos que integravam o Instituto Catholico.
A criação do Instituto Catholico de Estudos Superiores, que congregou
os cursos superiores de Filosofia, História da Filosofia, Economia, Biologia,
Literatura e Linguagem (Lacombe, 1976, p. 81), aconteceu no âmbito de um
encontro organizado pelo Dr. Alceu de Amoroso Lima6 1 , e contou, dentre
_outros · participantes, com as seguintes autoridades: o Cardeal Sebastião Leme
da Silveira Cintra, represente a Igreja Católica que presidiu o evento;
Francisco Campos, Ministro da Educação e Saúde Pública, represente do
Estado; e o professor Fernando Magalhães, representando a Universidade do
Brasil, como Reitor da instituição (Correio da Manhã, 24 de maio de 1932).
A respeito de Alceu de Amoroso Lima, Cury (1999, p. 42) destaca:

59

No auge das lutas entre correntes liberais e autoritárias no campo da educação, realizou-se esse Congresso,
que recebeu o apoio do Papa Pio XI. A esse respeito, ver LACOMBE, "Para a história das origens da
Universidade Católica ", Verdum (Rio de Janeiro), Tomo XXXII, fase. 2, julho de 1976.
60
Nessa data foi autorizado pelo Decreto nº 6.409 o funcionamento das Faculdades Católicas de Filosofia e
de Direito, reconhecidas respectivamente pelos Decretos nº 10.985 e nº 10.984, em 1/10/1942. Em 1943, foi
criado o curso de Serviço Social que, ao reunir-se aos cursos de Filosofia e Direito em 1946, possibilitou a
formação da Pontificia Universidade Católica, pelo Decreto nº 8.681, de 15 de janeiro de 1946 (Anuário,
1954, p. 8).
61
(11/ 12/1893 - 14/08/1983) Formado pela Faculdade de Ciências Jurídicas, em 1914. Formalizou a
habilitação para o magistério em 1932. Estudou na Faculdade Nacional de Direito e no Instituto de Educação.
Catedrático de Sociologia e Literatura, em várias escolas superiores do Rio de Janeiro, até 1963. Membro da
Academia Brasileira de Filosofia (Cury, 1999, p. 39-44).
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Para ele, o movimento escolanovista, em seus
princípios, assinalou a decadência das
civilizações que fugiram da ordem natural das
coisas. Por isso ele reivindicou, em 1931: "A
educação compete à Família, à Igreja e ao
Estado ".
Os acontecimentos supracitados parecem demonstrar um momento
favorável para que a ASVP, preocupada que estava com a iminente perda do
espaço já conquistado no campo da assistência e da administração hospitalar
(devido à exigência legal), realizasse uma nova tentativa para inserir as Irmãs
da Companhia das Filhas da Caridade no sistema educacional.
•Essa decisão visava tanto à continuidade das Irmãs no campo da saúde
como à futura criação de uma escola de enfermagem católica. Ao tempo que
tal medida aumentaria o contingente de religiosas-enfermeiras, favoreceria a
formação de enfermeiras leigas de acordo com a doutrina c.atólica, o que
também seria deveras vantajoso para a ASVP.
No que concerne a esse assunto, as ações implementadas pela principal
porta-voz da ASVP no Brasil - a Provincial62 Irmã Antoinette Clemence
Blanchot (foto nº 9) - foram de fundamental importância.

Função correspondente a uma superiora geral. Enviada da França, era a responsável pela Província na qual
estivesse instalada a Companhia das Filhas da Caridade, sendo a autoridade máxima no Brasil subordinada à
Superiora Geral instalada na Casa Mãe, localizada em Paris, França.

62
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Irmã Blanchot, onze anos após ter feito seus primeiros votos na França,
foi nomeada Assistente da Província63 do Brasil e, em 27 de julho de 192864,
embarcou para nosso país, aqui chegando no mês de agosto do mesmo ano,
com o objetivo de dilatar o reino de Deus e torná-lo cada vez mais conhecido
(Arquivo da Companhia das Filhas da Caridade).

Foto nº 9
Marie Antoinette Blanchot ou Irmã Antoinette Clemence Blanchot, em foto registrada no
dia 12 de junho de 1942. Responsável pela Companhia das Filhas da Caridade de 1928 a
1946 (primeiro mandato) e de 1953 a 1965 (segundo mandato).
Localização: Arquivo da Companhia das Filhas da Caridade.

Para alcançar o objetivo de expandir a ação das Irmãs da Caridade no
território brasileiro, Irmã Blanchot65 veio com a missão de:
1. Conquistar as Irmãs pelo coração e governar pelo amor;
2. Atrair operárias para a messe;

63

Cargo ocupado por uma Irmã da Caridade, na linha hierárquica, abaixo da Provincial responsável pela
Companhia das Filhas da Caridade de uma determinada localidade. É sua função servir de conselheira à
superiora e representá-la em sua ausência Todas as Irmãs da Caridade ficam subordinadas às suas ordens, na
ausência da Provincial (Charpy, 1993, p. 498).
64
Esse cargo foi por ela ocupado até 10 de junho de 1946, quando foi eleita Superiora Geral, tornando-se a
48ª sucessora de Luiza de Marillac (Arquivo da Companhia das Filhas da Caridade).
65
Documento que se encontra no Arquivo da Companhia das Filhas da Caridade registra apenas o fato de a
Província estar em crise quando da chegada da Irmã Blancbot ao Brasil. A Provincial Marie Elisatbete
Bouttes (1926 - 1927) tinha muito pouca saúde para exercer o pesado cargo. Foi assim que, em agosto de
1928, a Irmã Bouttes deixou de exercer a função de Provincial, sendo substituída pela Irmã Blanchot.
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3. Expandir a província em todo o território brasileiro (Arquivo da
Companhia das Filhas da Caridade).
De acordo com o depoimento da Irmã Cecília (depoente nº 1), (. . .) a
Irmã Blanchot respondeu aos apelos do Cardeal Leme, do Congresso que ele
fez [em 1934], no sentido de haver formação de escolas (. ..).

A esse respeito, comenta a Irmã Fiusa (depoente nº 3):
(. . .) já se pensava nisso [criar uma escola de
enfermagem]; era uma coisa nossa, do nosso
espírito católico, Vicentino. Tudo isso não era
novo. O plano era: se tivesse um número
suficiente de nós formadas para formar a
Escola, ela seria criada.

Segundo Irmã Cecília (depoente nº 1), a idéia de criar a Escola [Luiza
de Marillac] foi da Provincial Irmã Antoinette Blanchot. Esta, na qualidade de
agente detentora de discurso autorizado sobre os rumos da Companhia das
Filhas da Caridade, escolheu as Irmãs que melhor poderiam atender às
exigências de seleção e de realização de um curso de enfermagem,
designando-as para estudar na Escola Carlos Chagas; aquela Escola cuja
diretora, Laís Netto dos Reys, professava o catolicismo. Valderez (depoente
nº 6) faz o seguinte comentário: Eu acredito que, no caso dessas cinco
primeiras, as que foram para a EECC, não se perguntou se queriam ser
enfermeiras ou não.

Assim sendo, o clero pôde realizar a primeira conquista no campo da
educação em enfermagem: diplomar, entre 1936 e 1938, as primeiras Irmãs da
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Caridade em enfermeiras - Matilde Nina (Edmar Arlie Nina) (foto nº 10),
Catarina Cândido Fiusa (Maria Cândido Menescau Fiusa), Eugênia Luna
(Lídia de Paiva Luna), Filomena Couto e Zoe Junho.
Segundo Bourdieu (1998, p. 111)
O poder sobre o grupo a que se pretende dar
existência enquanto grupo é, ao mesmo tempo,
um poder de fazer o grupo impor-lhe princípios
de visão e de divisão comuns, e, portanto, uma
visão única de sua identidade e uma visão
idêntica.
Conforme citado acima, dentre as alunas que fizeram parte da primeira
turma- da Escola de Enfermagem Carlos Chagas estava a Irmã Malhilde Nina,
uma das figuras centrais do processo de criação e implantação da Escola de
Enfermeiras Luiza de Marillac.

Foto nº 10
Irmã Matilde Nina ( 1 899-1 985).
Localização: Arquivo da Faculdade de Enfermagem Luiza de Marillac.

De acordo com o documento fornecido pela Irmã Maria Tereza Ávila,
responsável pelo Arquivo da Companhia das Filhas da Caridade, a Irmã Nina
nasceu em São Luiz do Maranhão, em 25 de outubro de 1899, e faleceu em 21
de agosto de 1985, na Província da Companhia das Filhas da Caridade, no Rio
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de Janeiro. Seu nome de batismo era Edmar Arlie Nina. Sua vida teve forte
influência católica, transmitida primeiro pelos pais (habitus primário) e,
depois, pelos espaços sociais em que se inseriu (habitus secundário). Em
1922, após concluir o Curso Normal, foi contratada para lecionar em
Fortaleza, no Colégio Imaculada Conceição, pertencente à Companhia das
Filhas da Caridade. Nesse mesmo ano, tendo solicitado ingresso na
Comunidade, foi enviada à Casa Central, sede da Província66 do Brasil à
época, localizada no Rio de Janeiro, para iniciar o curso de noviciado em 15
de junho, concluindo-o em 7 de abril de 1923. Seus primeiros votos67 foram
feitos em 27 de abril de 1927, no Colégio Imaculada Conceição, em
_Fortaleza. Desenvolveu trabalhos em várias casas da Comunidade. Em 1934,
foi estudar Enfermagem na EECC68 (Bezerra, 2001, p. 263-264).
A Irmã Nina, diplomada em Enfermagem, estava qualificada tanto para
prestar assistência de qualidade, pautada em conhecimentos científicos, como
para atender aos anseios da Associação, ou seja, a criação de uma instituição

66

A Casa-Mãe da Companhia das Filhas da Caridade, desde sua fundação, em 29 de novembro de 1633,
localiza-se em Paris (Marillac, Santa Luisa de, 1983, p. 19). Qualquer obra da Companhia estruturada fora de
França recebe o nome de Província, registrando-se em 1860 a primeira criada no Brasil, no Rio de Janeiro.
Nas décadas de 30 e 40 do século XX, a Província do Rio de Janeiro era responsável por todo o território
brasileiro. A partir da década de 50, foram erguidas outras Províncias: Fortaleza (1957), Curitiba (1964) e
Recife e Belo Horizonte (1970) (Anexo Ill).
67
As Irmãs da Companhia das Filhas da Caridade renovam seus votos anualmente, em 15 de março, data em
ue
se comemora o dia de Santa Luiza de Marillac, tanto sua canonização (1934) como sua morte (1660).
a
6
A EECC iniciou suas atividades em 1 9 de agosto de 1 933. Entretanto, a Irmã Nina ingressou na primeira
turma em 4 de abril de 1934. Embora tenha recebido o diploma de conclusão do curso em 3 de setembro de
1936 (com as demais alunas), por não ter cursado todas as disciplinas, continuou no Curso até 19 dejulho de
1937 (Histórico da vida escolar, Arquivo da EE UFMG).
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religiosa formadora de enfermeiras, em ambiente adequado aos hábitos
religiosos, apoiada pelo clero.
Matilde Nina (como outras Irmãs que a sucederam ao longo dos seus
cursos de Enfermagem) passou por um processo de inculcação, que a
conduziu à aquisição de um novo habitus. Ao que parece, tal processo não
encontrou oposição de seus superiores, porque a conquista do habitus
profissional foi realizada em um espaço permeado pela doutrina católica.
Conforme visto, no período que ficou conhecido como Estado Novo
(1937-1945) o sistema de ensino foi estabelecido através de uma estrutura
educacional completamente nova, consistente com o regime autoritário

. (Cunha, 1986, p. 231 ). Nesse período, os investimentos empreendidos pela
Igreja e pelo Estado no sistema educacional foram uma estratégia de
inculcação da ideologia católica, difusora da ordem social, empreendida em
toda a sociedade. Cabe dizer que o campo da saúde não ficou incólume a essa
realidade, nem poderia, pois também era um importante espaço de
representação do Estado junto à população.
Dentre as diversas ações de Vargas, no que tange aos campos da
educação e da saúde, que interessam especialmente ao objeto deste estudo,
destaca-se a nomeação de Laís Netto dos Reys, em 1° de novembro de 1938,
para exercer o cargo de segunda Diretora brasileira da Escola Anna Nery e,
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portanto, para presidir o Conselho de Enfermagem69 (CD da EEAN/UFRJ,
Relatório da Diretora, novembro de 1938). Essa designação, que parece ter
sido uma resposta à aliança estabelecida com a Igreja, foi uma decisão direta
de Getúlio Vargas, cuja larga visão de estadista, ao serviço dos altos
interesses do Brasil, mais uma vez se patenteou nessa escolha . .. [Laís Netto

dos Reys] veio em boa hora dirigir a Escola de Enfermagem Ana Néri (Uma
enfermeira brasileira, Centro de Documentação da EEAN/UFRJ, doe. 31, ex
87, 1963).
Corrobora essa análise a homenagem que d. Laís recebeu quando
deixou a direção da EECC. Na ocasião, foi celebrada uma missa e realizada
. uma grande festa, às quais compareceram médicos ilustres, inúmeros
sacerdotes, todas as alunas da Escola de Enfermagem [EECC] e enfermeiras
de nossa capital. Além destes, estiveram presentes representantes das

Associações Femininas e Masculinas da Ação Católica (Annaes de
Enfermagem, Ano VI, dez. 1938. Centro de Documentação da EEAN/UFRJ).
Cabe dizer que Laís Netto dos Reys conseguiu capitalizar
simbolicamente as realizações feitas no estado mineiro, o que permitiu
ampliar o seu capital cultural e social pela extensão de relações estabelecidas
com representantes de diversos campos (político, religioso e social).
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De acordo com o Decreto nº 20. 109, de 15 de junho de 1931.
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A Companhia das Filhas da Caridade, continuando a empenhar esforços
visando à manutenção dos espaços hospitalares já conquistados e o pleno
funcionamento de sua Escola de Enfermagem que estava prestes a ser criada,
encaminhou para a Escola Anna Nery o pedido da Irmã Blanchot, por meio de
uma carta datada de 5 de maio de 1939, a fim de que se reservassem entre 12
e 15 vagas para Irmãs da Caridade70 e a fim de que fosse criada uma seção de
religiosas em nossa Escola [EEAN], com aposentos independente dos das
outras alunas (Relatório de Atividades dos meses de maio e junho de 1939,

diretora da EEAN, Laís Netto dos Reys). Nessa mesma carta, a Provincial
Blanchot especificou como deveriam ser as dependências para as religiosas
. um ou mais dormitórios contento de 12 a 15 camas, que serão separadas uma
das outras por biombo de fazenda de pouco valor, um refeitório, instalações
higiênicas, sendo possível, uma sala pequena, para estudo -, no que foi

atendida (Carta da Provincial Blanchot à d. Laís, CD da EEAN/UFRJ).
Em 31 de julho de 1939, Laís Netto dos Reys enviou uma carta ao
Cardeal Leme, confirmando o ingresso de doze Irmãs da Caridade71 no Curso
de Enfermagem da Escola Anna Nery, na qualidade de alunas internas. Nesse

70

Vale registrar que foi o Cardeal Leme quem autorizou o estudo dessas religiosas em uma escola leiga (CD
da EEAN/UFRJ, Relatório da Diretora, julho de 1 939). Ratificou sua aprovação ao fuzer uma visita às
instalações da Escola Anna Nery, registrando sua benção no livro de visitas da instituição (CD da
EEAN/UFRJ, Relatório da Diretora, novembro de 1 939).
7
1 Dessas 12 Irmãs, 10 tinham o certificado de conclusão do Curso Normal, ou seja, possuíam wn
investimento prévio de conhecimento.
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mesmo documento, solicitou permissão para ter no departamento destinado
às Irmãs uma Capela de culto semi-público onde pudesse também guardar a

Santa Reserva, que abrigaria o santíssimo sacramento, ou seja, a hóstia
consagrada (CD da EEAN/UFRJ, Oficio 39/583, 31 de julho de 1939), sendo
atendida.
Assim, em 1° de agosto de 1939, das 1272 Irmãs encaminhadas para a
Escola Anna Nery, 11 iniciaram o curso. A ASVP prestigiou o início das
aulas com uma missa na capela do internato, realizada às 05:30, por seu
superior geral, Padre Carlos Souvay (CD da EEAN/UFRJ, Relatório da
Diretora, maio de 1939). Essa celebração continuou acontecendo diariamente,
. até o último dia de aula desse grupo de Irmãs da Caridade, na Escola Anna
Nery.
Das 11 73 , diplomaram-se 10 (foto nº 11), em 22 de setembro de 1942,
ano em que a Escola de Enfermeiras Luiza de Marillac foi equiparada à
Escola Padrão.

72 A Irmã Lub;a Albuquerque (Maria Luii:a Rodrigues de Albuquerque) foi aprovada na seleção, mas não
iniciou o curso (Mod. O, ex 28, Excluídas da Graduação de Enfermagem, CD da EEAN/UFRJ).
73
A Irmã Elizabeth Cerutti (Zita Cerutti), desistiu do curso em 1 6 de setembro de 1 940, por motivo de
doença (CD da EEAN/UFRJ, Relatório da Diretora, setembro de 1940).
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Foto nº 11

Em primeiro plano, a diretora da Escola Anna Nery e as dez Irmãs da Caridade diplomadas
em 1 942. O registro iconográfico foi realizado no Internato das alunas, localizado, à época,
na avenida Rui Barbosa, 762.
Esq./d�, sentadas: Irmã Paulina Costa (Herandi Costa), Irmã Theresa Silveira (Isabel da
Silveira), Irmã Margarida Maria Cola (Catharina Cola), Irmã Maria José Santos (Maria
Santos), Irmã Ignês Lage (Maria Andrada Lage), Laís Moura Netto dos Reys (diretora da
EAN), Irmã Odila Lima (Mônica de Lima), Irmã Jeanne Saboia (Raimunda de Farias
Saboia), Irmã Marta Telles (Francisca Aurinivea Telles), Irmã Cecilia Fernandes Lopes
(Maria Fernandes Lopes) e Irmãs Vicencia Alvarenga (Abrahide Alvarenga).
Em pé, de uniforme branco, estão quinze formadas da turma de 1 942. Da esquerda para a
direita: Ariadne F. Lopes, Leonor Martins, Marilia C. Lopes, Mercedes dos Santos, Maria
do Carmo Pontes e Rocha, Denise M. Santos, Georgina C. Teixeira, Maria do Carmo
Araújo, Adebia Teodoro Aguiar, Yara Miranda, Lilá de Lima Costa, Edite T. Mello,
Perpetua Cruz, Yolanda Montenegro e Maria Pureza Góes.
Localização: Centro de Documentação da EEAN/UFRJ, foto 1 . 57. 021 5.

Fato é que Laís Netto dos Reys era reconhecida, conforme registra Irmã
Notarnicola ( depoente nº 7), como uma mulher muito soberana, muito
orgulhosa do saber dela. Ela tinha trânsito livre com Getúlio Vargas. Como é

possível perceber, d. Laís, de fato, transmitia o capital social e cultural que
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havia capitalizado até aquele momento, o que a tomava peça-chave do jogo
entre a Igreja e o Estado no campo da educação em Enfermagem e,
conseqüentemente, no campo da saúde. Irmã Notamicola afirma ainda que,
naquela época, Dona Laís era trunfo da Enfermagem.
Sua condição, ao acumular os cargos de diretora da Escola Anna Nery e
Presidente do Conselho de Enfermagem, era indubitavelmente estratégica.
Foram suas ações que possibilitaram a formação das cinco primeiras Irmãs da
Caridade na Escola Carlos Chagas e de dez na Escola Anna Nery. D. Laís,
como Presidente do Conselho de Enfermagem, podia tanto ajudar as
Congregações que desejassem criar e organizar novas Escolas como
. regularizar a situação das já existentes - Escola de Enfermagem Carlos
Chagas, em Belo Horizonte, e Escola de Enfermeiras do Hospital São Paulo,
em São Paulo.
Cabe ressaltar que a história da Escola Carlos Chagas e a da Escola
Anna Nery, ambas dirigidas pela enfermeira Laís Netto dos Reys, tem estreita
ligação com a presente pesquisa, uma vez que a existência dessas duas
Escolas permitiu a diplomação das primeiras Irmãs que trabalharam em prol
tanto da criação como do funcionamento da Escola de Enfermeiras Luiza de
Marillac.
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CAPÍTULO III
A Escola de Enfermeiras Luiza de Marillac: uma conquista da Igreja

• Introdução

O espírito da Companhia consiste em entregar-se a
Deus para amar Nosso Senhor e servi-lo na pessoa dos
pobres, quer espiritual, quer corporalmente, seja em
suas casas, seja em qualquer outro lugar, e em instruir
as meninas pobres, e, de modo geral, todos aqueles que
a Providência nos envia (Palavras de Vicente de Paulo,
ln: Flinton, 1989, p. 1 87).

Na década de 30, o campo educacional foi um dos que melhor atendeu
à luta simbólica empreendida pelo Estado e pela Igreja para que pudessem
irradiar suas doutrinas por meio de um discurso autorizado. Vale lembrar
também que foi o Ministro da Educação Gustavo Capanema o grande
. responsável por conduzir o sistema de ensino no sentido de adequá-lo ao
caráter fortemente centralizador e autoritário do novo regime (Horta, 1999,
p. 233).
Segundo Bourdieu (1998, p. 50), o sistema escolar dispõe da
autoridade delegada necessária para exercer universalmente uma ação de
inculcação duradoura em matéria de linguagem, tendendo assim a
proporcionar a duração e a intensidade desta ação ao capital cultural
herdado, no caso, imprescindível à Igreja.
Buscando perceber as relações existentes entre o contexto histórico e o
objeto da pesquisa, fez-se necessário entender o emaranhado de
acontecimentos que permeou o processo de criação da Escola de Enfermeiras
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Luiza de Marillac, a fim de identificar, à luz dos conceitos de Pierre Bourdieu,
como se deu o jogo de forças que permeou este empreendimento, pois se o
habitat contribui para fazer o hábito, o hábito contribui também para fazer o
habitat através dos costumes sociais mais ou menos adequados que ele
estimula afazer (1999, p. 165).

Mediante o conhecimento da configuração do microespaço em estudo e
suas relações com o contexto sociohistórico que se descortinava nas décadas
de 20 e 30, pude melhor compreender a importância da iniciativa da ASVP
visando a criação de um centro formador de enfermeiras pautado na doutrina
católica, cuja repercussão futura seria garantir à Igreja a manutenção e
. ampliàção de seu campo de poder na área da saúde e da educação em
Enfermagem através das enfermeiras diplomadas pela EELM.
Este terceiro capítulo apresenta as medidas empreendidas por membros
da ASVP e da Companhia das Filhas da Caridade para transformar em
realidade a idéia de criação e funcionamento de uma Escola de Enfermagem
Católica.

• A organização da Escola de Enfermeiras Luiza de Marillac
Um mês antes da posse de Laís Netto dos Reys como diretora da Escola
Anna Nery, o Conselho da Associação São Vicente de Paulo tomou uma
medida contundente para concretizar a criação da tão almejada Escola de
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Enfermagem Católica. Tanto que, em 25 de outubro de 1938, incumbiu a
Provincial Blanchot e a Irmã Matilde Nina de convocarem as Irmãs Eugênia
Luna e Catarina Cândido Fiusa, formadas em 1 8 de outubro de 1938 na
EECC, e que ainda se encontravam em Belo Horizonte/MO, para trabalharem
com a Irmã Nina, na Província do Rio de Janeiro74, em prol do objetivo
proposto (Arquivo da Companhia das Filhas da Caridade).
À época, era a seguinte a composição do Conselho da ASVP, disposta
abaixo conforme ordem hierárquica (Arquivo da Companhia das Filhas da
Caridade):
• Padre Carlos Souvay75 : Superior Geral na França da Congregação das
Missões de 1933 a 1 939;
• Irmã Francine Lepicard: Superiora Geral na França da Companhia das
Filhas da Caridade;
• Padre Eugênio Patuier: Provincial da Congregação das Missões no
Brasil e responsável pela liberação de verbas;
• Irmã Antoinette Clemence Blanchot: Provincial da Companhia das
Filhas da Caridade no Brasil de 1 928 a 1 946;
• Irmã Laura Maria José Decq: Vice-Provincial ( 1 934 a 1945);
74

Província criada em 1860, responsável por todas as atividades das Irmãs da Caridade no território
brasileiro até 1957, quando foi erguida a Província de Fortaleza (Arquivo da Companhia das Filhas da
Caridade). Atualmente, é a responsável pelos seguintes estados: Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do
Sul, São Paulo e Rio de Janeiro.
75
Substituído posteriormente pelo Padre Robert (1939 a 1947).
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• Irmã Josefa Hosana: Conselheira Provincial76;
• Irmã Maria Eugênia Furguin de Almeida: Tesoureira.
Dentre as primeiras providências para a fundação da Escola, as Irmãs
Matilde Nina, Eugênia Luna e Cândido Fiusa procuraram verificar quais
procedimentos legais deveriam ser cumpridos. Para tanto, realizaram
consultas a diversas autoridades federais, estaduais e figuras de projeção no
meio médico (Histórico da Escola de Enfermagem Luiza de Marillac, 1980, p.
1).
Essas Irmãs também tinham conhecimento de que o Decreto nº
20.109/31 previa que as Escolas de Enfermagem que viessem a ser criadas
.deveriam ser moldadas à Escola Anna Nery, tanto em termos de estrutura
como de organização (artigo nº 7), pois só assim poderiam após dois anos de
funcionamento, solicitar ao Ministro da Educação e Saúde Pública (artigo nº
4) sua equiparação à esta Escola, que à época era o padrão oficial para o
ensino de enfermagem no Brasil.
Portanto, o Decreto nº 20.109/31 exigia que as Escolas candidatas à
equiparação fossem dirigidas por enfermeiras diplomadas e que os itens:
quadro de professores, instalações materiais, condições para admissão de
alunos e a duração e organização do programa do curso segwssem o
preconizado pela Escola Anna Nery. Além disso, a instituição deveria dispor
A Conselheira tem como atribuição representar a Provincial em sua ausência e assessorá-la nas decisões
(Charpy, 1993, p. 449).
76
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de um hospital, com um mínimo de 100 leitos, que oferecesse os serviços de
cirurgia, medicina geral, obstetrícia, doenças contagiosas e de crianças, no
qual se realizaria o ensino prático, supervisionado por enfermeiras
diplomadas.
A fim de atender prontamente parte das exigências desse decreto, no
que concernia às instalações necessárias à criação da nova instituição77, a
Associação São Vicente de Paulo disponibilizou o prédio (foto nº 12a) que
abrigava o Dispensário e Creche da Medalha Milagrosa (Barbosa, 1 989, p.
15), localizado ainda hoje na rua Dr. Satamini, 23778 • Irmã Fiusa (depoente nº
3) diz que ele [o Dispensário] foi criado [em 1 926] para dar assistência aos
·ustamente serviu de prjmeiro patamar para a Escola.

Foto nº 12b

Foto nº 12a
O Dispensário e Creche da
Medalha Milagrosa e a EELM
ficaram simultaneamente
instalados nesse prédio, no
período de 1 939 até a década
de 60.

Facuidade de Enfermagem Luiza de
Marillac, na década de 60. Nesse período
a Escola passou a ocupar novas
instalações, na Rua Dr.Satamini nº 245,
conservando as mesmas características da
construção até a 90.

Localização: Arquivo da FELM/SC.

Facuidade de Enfermagem
Luiza de Marillac, a partir
da década de 90, quando
passou por uma reforma
interna e externa ganhado
um prédio anexo, à esquerda
da foto.

77

Esta deveria oferecer condições favoráveis para educação, residência, administração, atividades sociais e
recreativas (Plano para uma Escola de Enfermagem e residência para as estudantes, Arquivo da FELM/SC).
78

A partir da inauguração da EELM, o Dispensário, ambulatório, creche e a Escola passaram a funcionar
simultaneamente. Na década de 60, a Escola passou a ocupar novo prédio, localizado ao lado do Dispensârio,
no número 245 da mesma rua. Quanto aos dois outros serviços citados continuam a ser desenvolvidos no
prédio do Dispensário.
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Segundo Valderez (depoente nº 6), a Escola utilizava esse espaço :tisico
da seguinte maneira: a cozinha, o refeitório e a lavanderia ficavam no

primeiro andar. As aulas eram realizadas no segundo andar do prédio, onde
também ficava o dormitório das alunas. As salas de aula eram três: duas
para aulas teóricas e uma que era utilizada como laboratório de técnicas.

,,. J
Foto nº 13

Foto do interior do Dispensário da Medalha Milagrosa, mostrando o hall que dava acesso à
escada que levava ao segundo andar, onde funcionava a Escola.
Localização: Arquivo da FELM/SC.
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Escolástica Barbosa (depoente nº 4), diz que a instalação da Escola no
prédio do Dispensário teve relação com o fato de estar ele situado no terreno
da sede da Companhia79 • Quando comentei sobre esta possibilidade, ela
afirmou enfaticamente: Lógico. Aqui era o local onde ficavam instalados o
noviciado e a Provincial Blanchot; tudo era ai [e apontou para o terreno onde

se localiza a Província do Rio · de Janeiro; a entrevista foi realizada em um
prédio em frente ao local citado].
A análise do depoimento acima permite-nos constatar que a localização
da Escola parece ter sido estrategicamente escolhida, uma vez que aquele era
um espaço social totalmente controlado pelas Irmãs e, portanto, a distribuição
. de propriedades entre os agentes era bastante nítida. De acordo com Bourdieu
(1999, p. 163) o espaço é um dos lugares onde o poder se afirma e se exerce,
e, sem dúvida, sob a forma mais sutil, a da violência simbólica como
violência desapercebida. Assim sendo, naquele espaço de relação (o da

Companhia das Filhas da Caridade) e por meio dele, eram definidos os
meios, os fins e os efeitos específicos característicos do poder simbólico.
Contudo, não podemos deixar de considerar que as alunas também
produziam efeitos no campo.

79

Compõem essa sede a Escola São Vicente de Paulo, onde são ministrados ensino fundamental e médio, a
Igreja da Medalha Milagrosa, o Hospital Rosa, voltado somente para o atendimento às Irmãs da Caridade, o
Hospital São Vicente de Paulo criado para atender leigos, a residência das Irmãs da Caridade, uma capela na
qual estas realizam suas orações, o Dispensário e Creche da Medalha Milagrosa e a Cúria Metropolitana.
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A Escola também possuía uma capela à qual poderia e principalmente
deveria ser utilizada pelas Irmãs da Caridade, religiosas alunas de outras
Congregações, leigas, professoras e diretora.
Em 7 de junho de 1939, quase oito meses após a constituição da
comissão responsável por estudar a viabilidade da criação da Escola de
Enfermagem da Associação São Vicente de Paulo, a Provincial Blanchot
apresentou os resultados alcançados até aquele momento à Superiora Geral da
Companhia das Filhas da Caridade, Irmã Francine Lepicard, que chegara da
França com o intuito de supervisionar a Província do Rio de Janeiro.
Nessa reunião, a Irmã Blanchot relatou aquele acordo feito com Laís
Netto �os Reys, visando a garantir que a Escola Anna Nery oferecesse as
condições necessárias para que um grupo composto por até quinze Irmãs da
Caridade pudesse lá estudar.
Ainda na reunião realizada entre a Provincial Blanchot e a Superiora
Geral Francine Lepicard, foi decidido que a Irmã Eugênia Luna iria
acompanhar o grupo de Irmãs que seria enviado à Escola Anna Nery, na
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qualidade de monitora80 e que as Irmãs Nina e Fiusa seriam as responsáveis
pelo início do funcionamento da Escola de Enfermagem.
A finalidade da criação da Escola era formar enfermeiras e promover
estudos com o objetivo de colaborar com o poder público, além de inculcar
nas alunas reconhecimento e respeito pela pessoa humana à luz dos
princípios de moral cristã e da Pastoral da Saúde (Faculdade de Enfermagem

"Luiza de Marillac" da PUC, 1972, p. 1 ).
Assim, os pilares filosóficos instituídos por Vicente de Paulo (foto nº
14), básicos na formação religiosa das Irmãs da Caridade, prevaleceram,
mesmo diante da aquisição da educação formal que lhes foi imposta por força
do Decreto nº 20.109/3 1 . Estes eram (e ainda são): humildade, caridade e
simplicidade.
(. . .) Ora, a caridade é a alma das virtudes e é
guardada pela humildade. (. . .) Nossa vocação é
percorrer não somente uma paróquia ou uma
diocese, mas toda a terra.
(...)

80

A Irmã Blanchot informou à diretora da Escola Anna Nery que a Irmã Eugênia Luna. formada em 1938
pela EECC, serviria de monitora e teria a responsabilidade do grupo perante a comunidade e a Direção da
Escola, na parte espiritual e moral, e acompanhará o estudo das outras Irmãs alunas (CD da EEAN/UFRJ, 5
de maio de 1939). Vale registrar que em maio de 1940, quando do encerramento da Semana da Enfermagem,
d. Laís (Diretora da EEAN) e Dr. Raul Leitão (Reitor da Universidade do Brasil), criaram três cursos de
Extensão: Assistente Social, Voluntária de Enfermagem e Auxiliar de Enfermagem, sendo que, desse último
curso a Irmã Luna se tornou professora da primeira turma. nas disciplinas de Microbiologia, Anatomia e
Higiene Individual. O Curso de Auxiliar teve início em agosto de 1940, com 16 alunas (CD da EEAN/UFRJ,
Relatório da Diretora, agosto de 1940). Outras atividades docentes da Irmã Eugênia Luna na EAN
encontram-se registradas nos Relatórios da Diretora da Escola: agosto de 1940 - janeiro de 1942 (CD da
EEAN/UFRJ).
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Devemos ajudar o próximo com risco de nossos
bens e nossa vida. Quão felizes seremos se nos
tornarmos pobres por exercido a caridade e
bens dos outros f 1

Foto nº 14

Vicente de Paulo, Sacerdote francês, viveu de 2 1 de abril de 1 58 1 a 27 de setembro de
1660. Criou as seguintes entidades: Congregação das Missões, Companhia das Filhas da
Caridade, Confraria das Damas da Caridade e Confraria dos Homens. No longo processo
por paite da Igreja para tomá-lo santo, foram examinados os escritos e cartas deixadas pelo
padre, realiz,ando-se também a exumação do seu corpo. Posteriormente, foi beatificado
pelo Papa Bento XIII, em 1 3 de agosto de 1 729. Concluída essa parte do processo, faltava
a canonização para tomá-lo santo, o que ocorreu após longo processo que buscava
comprovar os milagres a ele atribuídos pós-morte. Assim, em 1 6 de junho de 1 73 7, o Bispo
Clemente XII deu a Vicente de Paulo o título de santo. Em 1 2 de maio de 1 885 o Papa
Leão XVIII, proclamou que as diversas obras criadas na França e no mundo passariam a
ser chamadas a partir de então Associação São Vicente de Paulo (Castro, 1 942, p. 439441 ).
Localização: Arquivo da Companhia das Filhas da Caridade.

Segundo Bourdieu ( 1 998, p. 41 ), o sistema escolar é um dos fatores
mais eficazes de conservação social, pois fornece a aparência de legitimidade
Trecho de documento escrito por Vicente de Paulo, em 1642, citando as "regras comuns" que
determinavam os pilares de atuação dos integrantes da Companhia das Filhas da Caridade. ln: CASTRO,
Padre Jerônimo Pereira de. São Vicente de Paulo e a magnificência de suas obras. Ed. Vozes:
Petrópolis/RJ, 1942. p. 389-390.
81
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às desigualdades sociais, e sanciona a herança cultural e o dom social
tratado como dom -natural.
Na busca pela conquista do diploma, as Irmãs procuraram associar o
capital cultural institucionalizado àquele que já possuíam, baseando suas
ações na ideologia cristã. A formação acadêmica daria a elas condições para
assegurar sua atuação na administração e na assistência hospitalar, ou seja,
converteriam o capital incorporado em institucionalizado.
Assim sendo, as Irmãs a serem formadas enfermeiras na futura Escola
deveriam ser capazes de ocupar espaços de modo a garantir a continuidade
das atividades da Associação São Vicente de Paulo nos hospitais por ela
administrados ou em quaisquer outros, mas com um novo habitus
profissional.
De acordo com Bourdieu e Passeron (1992, p. 2 1 3), a escola representa
um espaço que permite desenvolver atividades educacionais capazes de
atualizar o habitus do indivíduo. Isso porque o sistema educacional atua
realizando um processo de inculcação, cujo resultado é a atualização do
habitus, capacitando o aluno, dessa forma, ao término do curso, a produzir tal
formação nos espaços sociais a que se integrar.
De acordo com os documentos oficiais, a nova instituição de ensino de
enfermagem recebeu o nome de Escola de Enfermeiras Luiza de Marillac, em
homenagem à Santa Luiza de Marillac (foto nº 1 5). Contudo, segundo
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Valderez (depoente nº 6), à época da criação, a Escola recebeu o nome de
Escola de Enfermeiras Católicas Luiza de Marillac82 • Essa depoente revela

ainda que nos primeiros anos de funcionamento da Escola esse foi o nome
adotado pela ASVP, mas na hora da equiparação o nome que foi permitido
ficar foi o da Escola de Enfermeiras Luiza de Marillac.

Foto n!) 15

_____

_

Luiz.a de Marillac nasceu em 12/08/1591 e faleceu em 15/03/1660; foi abandonada pela
mãe, Margarida Le Camus, após o nascimento, tendo sido criada por seu pai, que veio a
falecer em 1 604. Seu tio, Miguel de Marillac, que se tornou seu tutor, arranjou o
casamento da sobrinha com Antônio Le Gras, realizado em 06/02/1613. Le Oras trabalhava
como Secretário da Rainha Maria de Médicis, possuindo o título de escudeiro. Em
18/10/1613, nasceu o único filho do casal, Miguel Antônio Le Oras. Em 31/12/1625,
Antônio Le Cras faleceu. Viúva, Luiz.a de Marillac solicitou ao Padre Vicente de Paulo
para trabalhar na Confraria das Damas da Caridade, criada em 1617. Em 29 de novembro
de 1633, fundou, com Vicente de Paulo, a Companhia das Filhas da Caridade, que
representou um marco à época, assinalando uma nova forma de prestação de assistência.
Em 9 de maio de 1920, foi beatificada (Castro, 1936, p. 385) e, após um longo processo
realizado pelo Vaticano, foi canonizada em 11 de março 1934, sendo designada Santa pelo
Papa Pio XI.
Localização: CASTRO, Jerônimo, C.M. Vida de Luu.a de Marillac: fundadora das
Irmãs de Caridade. Petrópolis: Vozes, 1936.
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No entanto, até o presente momento, não localizei qualquer documento do qual conste tal denominação.
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A escolha das Irmãs que deveriam compor a primeira turma da Escola
de Enfermeiras Luiza de Marillac coube à Irmã Matilde Nina, com o apoio
decisivo da Provincial Blanchot. Por recomendação destas, o Conselho da
Associação São Vicente de Paulo deliberou, em 30 de agosto de 1 939, que
fossem chamadas à Província do Rio de Janeiro as Irmãs Mafalda
Costalonga83 , Maria Leopoldina Lage (foto nº 1 6), Maria Luiza Breyer (foto
nº 1 7) e Anita Godinho84, para cursarem Enfermagem na Escola a ser
inaugurada (Arquivo da Companhia das Filhas da Caridade). A Irmã Fiusa
(depoente nº 3) afirmou em seu depoimento que houve um apelo - quem se
sentisse à vontade, com disposição, inclinação para aquilo, se apresentava; e
a Irmã Nina, naturalmente, ao ver aquelas que se apresentavam, escolheu as
que tinham mais capacidade, preparo.

Natural do Espírito Santo ( 1 3 de janeiro de 1 91 3), filha de Sebastião Costalonga e Thereza Altoé
Costalonga. Em 3 de julho de 1 933, ingressou na vida religiosa e durante o noviciado trabalhou no Colégio
do Carmo, da ASVP, na cidade de Vitória. Fez os votos, em 1 5 de agosto de 1 938, aos 25 anos. Em 1 934,
trabalhou na Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro e, em 1 936, foi para São Paulo. Em 1 939, foi
designada por seus superiores para estudar na EELM. Após formar-se, passou a trabalhar na Santa Casa de
Misericórdia/RJ. Em 1 2 de outubro de 1 943, faleceu.
84
Natural de Minas Gerais (22 de fevereiro de 1 909), filha de Augusto Godinho e Elvira Ferreira de
Almeida. Em 1 7 de junho de 1932, ingressou na vida religiosa e durante o noviciado trabalhou na Santa Casa
de Misericórdia, em São João D'EI Rei. Fez os votos em 1 9 de julho de 1 937, aos 28 anos. Em 1 939, foi
designada por seus superiores para estudar na EELM. Após sua formatura, trabalhou na Santa Casa de
Misericórdia/RJ, até 1 948, quando foi enviada para a Santa Casa de Misericórdia de São João D'El Rei. Em
1 954 passou a trabalhar no Hospital de São Vicente, em Belo Horizonte e, em 1 956, no Hospital Pro Matre.
Segundo a responsável pelo Arquivo da Companhia das Filhas da Caridade Irmã Ávila, a Irmã Godinho já
faleceu, porém não sabe informar a data de seu falecimento.
83
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Foto nº 16

Maria Leopoldina Lage natural de Minas Gerais (13/1/1910 - 30/11/197), filha de José
Ferreira Lage e Adelina Augusta de Andrade. Em 8 de outubro de 1931, ingressou na vida
religiosa e ficou trabalhando em um Colégio da ASVP, na cidade de Diamantina, Minas
Gerais. Fez os votos em 27 de novembro de 1936, aos 26 anos. Em 1939, foi designada por
seus superiores para estudar na EELM. Após formar-se, foi enviada para Goiânia. Em
1952, passou a trabalhar na Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro. Em 1954,
passou a ocupar o cargo de Irmã Servente (responsável por verificar as necessidades da
Companhia das Filhas da Caridade e fazer as compras). Em Bom Jesus da Lapa (MG),
trabalhou no IAPTEC. Sua irmã Maria Andrade Lage (Irmã Ignês Lage) integrou a turma
que foi estudar na EEAN em 1° de agosto de 1939.
Localização: Arquivo da Companhia das Filhas da Caridade.

Foto nº 17
Maria Lui7.a Breyer, Natural de Minas Gerais (16/6/1900 - 2/8/1993), filha de João

Breyer e Umbelina Carvalho Breyer. Em 13 de agosto de 1932, ingressou na vida religiosa
e durante o noviciado trabalhou em um asilo da ASVP, em Barbacena, Minas Gerais. Fez
os votos aos 37 anos, em 8 de setembro de 1937. Em 1939, foi designada por seus
superiores para estudar na EELM. Em 1944, tomou-se professora da instituição. Em 1946
foi designada para trabalhar na Santa Casa de Misericórdia de Goiânia e, em 1948, foi
sócia-fundadora da seção da ABEn, na cidade de Goiás. Em 1959 passou a trabalhar em
Porto Alegre.
Localização: Arquivo da Companhia das Filhas da Caridade.
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• A concretização de um objetivo: criação e equiparação da Escola
de Enfermeiras Luiza de Marillac

Em 5 de setembro de 1939, foi criada85 a Escola de Enfermeiras Luiza
de Marillac, tendo como mantenedora a Associação São Vicente de Paulo86, a
qual tinha dentre outras atribuições proporcionar as condições necessárias
para que as alunas pudessem estudar, como hospedagem, alimentação, roupa,
e transporte para o hospital (Barbosa, 1989, p. 24).

Em relação às acomodações, havia uma separação entre as Irmãs e as
leigas, pois, naquele período, o modo de viver das Irmãs da Companhia das
Filhas da Caridade era muito rígido: às Irmãs não era permitido fazer uma
série de atividades em público.
A Irmã Notarnicola (depoente nº 7) descreve com mais detalhes a
estrutura fisica da Escola: no lado direito do 2 º andar ficava o dormitório das
religiosas, do lado esquerdo, o das leigas, e na parte central do andar tinha
três salas, uma era usada para demonstração - a gente chamava de sala de
técnicas, onde aprendíamos toda a parte manual de técnicas - e o outro salão
era usado para as aulas. Esta depoente reforça o dito por Valderez (depoente

nº 6): além desse espaço, havia no 1° andar a cozinha, a lavanderia e o
refeitório, que era grande e usado por todos, mas com horários diferentes ...

ss Vale registrar que essa Escola, tanto quanto as outras escolas de enfermagem religiosas, inauguradas até a
década de 50, não possuíam Decreto de criação, apenas de equiparação.
86
A ASVP foi responsável pela manutenção da EELM no período de 1939 até 1979.
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Quanto a isto, Escolástica Barbosa (depoente nº 4) afirma: o que eu
sempre ouvi dizer é que a Escola foi criada para permitir formar religiosas
em enfermeiras, porque a vida delas era diferente naquela época. Elas
precisavam ter um ambiente separado para a troca de roupas, as orações, as
refeições, etc (. . .).

Também na visão da Irmã Notamicola, a ASVP fundou a Escola Luiza
de Marillac para as religiosas de todas as Congregações estudarem, pois

assim teriam um ambiente propício ao desenvolvimento das atividades
religiosas e de estudo. A Irmã Fiusa (depoente nº 3 ), diz que a Escola permitiu
aliar a vida religiosa com a profissional.

Porém, a Escola se tomou também um campo de inculcação da doutrina
cristã nas leigas, permitindo à Associação São Vicente de Paulo manter os
espaços hospitalares com um grande grupo de enfermeiras formadas com base
no catolicismo. Mas devemos considerar que a maioria das alunas de
enfermagem que não eram freiras eram ex-alunas de escolas de ensino
fundamental das Irmãs da Caridade, e a seleção era realizada após a

observação da aptidão dessas candidatas, pois as meninas que nós víamos que
tinham capacidade nós chamávamos (Irmã Notamicola, depoente nº 7).

Como se pode notar, cabia às autoridades da Companhia das Filhas da
Caridade recrutar e selecionar as candidatas capazes de satisfazerem às
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exigências que se lhe impunham objetivamente e, dessa forma, ter leigas com
competência para fazer frutificar o capital que interessava à ASVP.
A Irmã Ana Ribeiro de Sá (depoente nº 2) corrobora: a criação da
Escola se deu para facilitar o estudo das Irmãs e receber alunas que não
eram Irmãs.

Com relação à biblioteca da Escola, Barbosa (1989, p. 42-43) comenta
que até 1947, os poucos livros e revistas existentes ficavam guardados em um
armário localizado em uma das duas salas de aula do prédio. A professora que
estivesse ocupando a sala era também a responsável pelo pequeno acervo87 •

Os seis primeiros meses do curso eram chamados de preliminar. Nesse

período, as alunas recebiam uniforme e treinamento. As alunas aprendiam, na
sala de técnicas, a verificar a temperatura, a dar banho no leito, a fazer a
cama, etc (Irmã Notarnicola, depoente nº 7).

Segundo a mesma depoente, ao encerrar a fase preliminar de estudos, as
alunas recebiam a braçadeira com o emblema da Escola. Essa cerimônia era
realizada em uma das salas de aula, quando também era cantado o hino da
Escola.

87

Em 1952, foi inaugurada a primeira biblioteca. que recebeu o nome Mere Blanchot. Esse ambiente ficou
ao encargo da Irmã Marta Telles até 1984 (Barbosa, 1 989, p. 42-43).
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Foto nº 18
Esse símbolo está presente tanto na bandeira como na braçadeira
que as alunas recebiam após cursar os seis primeiros meses de
estudo na EELM. É composto de uma cruz de malta vermelha, na
qual está escrita a frase lux a qua lux, ou seja, luz de onde vem toda
luz. No centro do monograma, encontra-se a letra P, significando
Cristo, abaixo da qual encontram-se o alfa e o ómega, primeira e
última letras do alfabeto grego, representando: Deus princípio e fim
de todas as coisas. Na base, vê-se a lâmpada da Escola.
Localização: Arquivo da FELM/SC.
Foto nº 19
A lâmpada com as três chamas, representando a Santíssima
Trindade. Diferente da lâmpada que simboliza o campo da
Enfermagem, esta representa a união desse com o catolicismo.
Localização: Arquivo da FELM/SC.
Foto nº 20
IIlNO
Entre os seres estamos que votados
A imitação do Bem Samaritano,
Desejam sobretudo suavizados
Ver a tristeza e o sofrimento humano
Procuramos na vida passageira
Tão cheia de pesar e desventura
Ser a doce promessa a alviçareira
Presença da Bondade e da Ternura
Sacrificio nenhum seja o mais rudo
Havendo de fugir contra a vontade
A que devemos a missão de tudo
Fazer para bem servir a caridade
E se nesse Trabalho se desdobra
A nossa atividade noite dia
Dele nos vem riquíssimo de sobra
Transcendentes motivos de alegria
Nossa Senhora ampare-nos constante!
Guie-nos sempre no caminho da luz
Dos olhares da Virgem deslumbrante
E do Verbo Divino de Jesus.
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O registro fotogrâfico apresenta o hino da EELM, tendo impresso em seu centro superior a
bandeira do Brasil e a da ASVP, intercruzadas; acima destas encontra-se o emblema da
Escola.
Localização: Arquivo da FELM/SC.

Vale registrar que estes símbolos da Escola - a braçadeira (foto nº 18),
a lâmpada (foto nº 19), a bandeira e o hino (foto nº 20) -, sempre presentes
nos rituais realizados na instituição, foram idealizados pela Irmã Josefa
Hosannah - foto nº 21 (Maria Tereza Hosannah), designada pela ASVP, em
setembro de 1939, para trabalhar na Escola e no Dispensário (Anexo IV). Ao
que parece, esses instrumentos serviram para atender tanto ao propósito de
inculcar nas alunas leigas os costumes católico, como para continuar
oferecendo às religiosas o ambiente permeado pelo catolicismo.

Foto nº 21

Irmã Josefa Hosannah (1888-1959).
Localização: Arquivo da Companhia das Filhas da Caridade.

A rotina das alunas era muito rígida; às 07:00, tinham que estar atuando
nas enfermarias da Santa Casa de Misericórdia. Dessa forma, as Irmãs Cecília
Bhering (depoente nº 1) e Ana Ribeiro de Sá (depoente nº 2) informam,
respectivamente: (. . .) nós íamos fazer a oração às 04: 30, depois íamos
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assistir a missa às 06:00, depois íamos para o estágio. Antigamente as Irmãs
levantavam às 04:00, para terem tempo de estudar, de rezar; às 07:00 tinham
que estar prontas. Os estágios eram realizados nas seguintes clínicas: médica,
cirúrgica, centro cirúrgico, maternidade e otorrino, tendo uma duração de

três meses, cada um (Barbosa - depoente nº4 ).
As aulas teóricas de Anatomia, Fisiologia, Ciências Básicas e de
Patologias, todas ministradas por médicos (CD da EEAN/UFRJ, Depoimento
nº 21, 1987), eram realizadas à tarde nos imensos anfiteatros da Santa Casa
de Misericórdia (Barbosa, 1989, p. 16) e, às 21:30, as alunas se recolhiam.

Nos primeiros anos da Escola Luiza de Marillac, as professoras
enfermeiras eram as Irmãs: Matilde Nina e Cândido Fiusa; e Elda Nina diplomadas pela EECC

=

e as enfermeiras diplomadas pela EEAN: Anita

Guanais Dourado88 e Judite Arêas89 • Estas duas últimas, lecionaram Saúde
Pública e Doenças Transmissíveis, respectivamente.
Segundo Nascimento et ai. (1999, p. 59) as enfermeiras Irmãs eram
responsáveis pelas seguintes disciplinas: Ética Profissional - Irmã Nina;

88

Filha de José Augusto Dourado e Ana Guanais de Lima Dourado, nasceu em 4 de janeiro de 1 9 1 1, em
Irecê, Bahia. Iniciou seus estudos na EEAN, em 1 de março de 1 932, formando-se em 25 de fevereiro de
1 935. Em 29 de agosto de 1 935, Bertha L. Purllen, diretora da EEAN, recebeu uma carta de Anita Guanais
informando sua desistência da bolsa para cursar Pós-Graduação nos Estados Unidos, justificada por seu
futuro casamento com Osnir Teixeira (Módulo L, ex 6, Série Graduação- 1 935. Centro de Documentação da
EEAN/UFRJ).
89
Filha de Basílio da Silva Arêas e Evelgista da Costa Áreas, nasceu em 25 de maio de 1 903, no Rio de
Janeiro. Passou a estudar na EEAN em 3 de março de 1 923, formando-se em 7 de março de 1 926. Judite
Arêas desempenhou a função de supervisora de Doenças Transmissíveis na EEAN e na EELM (Módulo L,
ex 1 , Série Graduação- 1 925/1926/1927. Centro de Documentação da EEAN/UFRJ).
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História e Técnicas de Enfermagem - Irmã Fiusa, a qual foi substituída, em
1940, pela enfermeira Elda Nina Guterres Soares, irmã de Matilde Nina.
Elda Nina era cinco anos mais velha que Matilde Nina. Nascida em 3
de novembro de 1894, seguiu os passos da irmã, iniciando o Curso de
Enfermagem na Escola Carlos Chagas em 19 de agosto de 1935. No entanto,
em 10 de novembro de 1936, interrompeu seus estudos9(), retornando em 1 de
setembro de 1939, ou seja, quadro dias antes da criação da Escola de
Enfermeiras Luiza de Marillac. Apesar de ter recebido o diploma de
enfermeira em 1O de dezembro de 1940, só concluiu o curso em 8 de
dezembro de 1941, conforme consta em seu Histórico da Vida Escolar, de 13
de abril de 1943, que se encontra no Centro de Documentação da EE UFMG.
Contudo, a partir de 1940 passou a integrar o corpo de professores da EELM.
Vale registrar que no período em que Elda Nina retoma os seus estudos
na EECC, e recebeu o diploma mesmo sem ter concluído o Curso, a diretora
responsável pela mesma era Waleska Paixão (foto nº 22), ex-aluna dessa
instituição, religiosa, seguidora de Laís Netto dos Reys e importante aliada da
Igreja.

90

Não encontrei documentos no CD da EE UFMG que informe o motivo da interrupção dos seus estudos.
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Foto nº 22

-

-
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Waleska Paixão, natural do Rio de Janeiro, nasceu em 3 de novembro de 1 903. De 191 5 a
1917 fez o curso normal e se tomou professora de Francês e Matemática do Ministério da
Educação e Saúde Pública. Laís Netto dos Reys que era amiga de Walesca Paixão, a
convidou para ser professora da disciplina Drogas e Soluções e Psicologia, na EECC recém
criada. Em 1 936 ingressou no curso de enfermagem da Escola Carlos Chagas, se formando
em 21 de novembro de 1 938. Ao mesmo tempo em que estudava atuava como professora
do curso de enfermagem. Em junho de 1 939 assumiu o cargo de diretora, exercendo essa
função até maio de 1948, quando foi ser professora da EEAN. Com o falecimento de Laís
Netto dos Reys, em 1950, Waleska foi nomeada diretora da Escola

Anna

Nery, ficando

nesse cargo até 1 968. Após exercer a função de diretora continuou a lecionar na EEAN.
Faleceu em 25 de novembro de 1 993.
Localiz.ação: Centro de Documentação da EEAN/UFRJ e Centro de Documentação da EE
UFMG.

Esse fato nos remete a Bourdieu (1989, p. 163-164), quando afirma
que o campo político, entendido ao mesmo
tempo como campo de forças e como campo
das lutas que tem em vista transformar a
relação de forças que confere a este campo a
sua estrutura em dado momento, não é um
império: os efeitos das necessidades externas
fazem-se sentir nele por intermédio sobretudo
da relação que os mandantes, em conseqüência
da sua distância diferencial em relação aos
instrumentos de produção política, mantém
com os seus mandatários e da relação que estes
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últimos, em conseqüência das suas atitudes,
mantêm com as suas organizações.
A Irmã Notarnicola (depoente nº 7) revela que d. Elda Nina comparecia
todos os dias no hospital [campo de estágio], para vigiar a gente [alunas] na
enfermaria.
O fato de Elda Nina ter sido contratada como professora da EELM foi
uma outra importante estratégia da Companhia das Filhas da Caridade. Suas
aulas· e sua constante presença no campo de prática hospitalar garantia a
fixação do habitus profissional que interessava à ASVP, ou seja, o
relacionado à religião católica. A esse respeito, vale consultar Bourdieu
(1 989, p. 165), quando afirma que a intenção política só se constitui na
relação com um estado de jogo político e, mais precisamente, do universo das
técnicas de ação e de expressão que ele oferece em dado momento.
Dentre os médicos que ministravam aulas para as alunas da EELM a
Irmã Notarnicola (depoente nº 7), citou os seguintes:
• Dr. Sá Fortes Pinheiro - Anatomia; Dr. Guia - Otorrino; Dr. Bernardes
Neves - Clínica Médica; Dr. Clark • Clínica Masculina; Dr. Figueiredo
- Gastroenterologia; Dr. Darci Monteiro - Cirurgia Feminina; Dr.
Calazans - Pediatria; Dr. Bacelar Monteiro - Cirurgia; Dr. Pedro Sá Saúde Pública.
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Em julho de 1940, mesmo sem ter completado dois anos de
funcionamento91 , a Escola de Enfermeiras Luiza de Marillac deu entrada no
pedido de inspeção com vistas à equiparação, no Departamento de Ensino
Superior. Para tanto, a diretora da Escola Padrão (Escola Anna Nery), Laís
Netto dos Reys, indicou ao Ministro da Educação e Saúde Pública, Gustavo
Capanema, a enfermeira Maria de Castro Pamphiro (foto nº 23), a qual foi
nomeada para a função (CD da EEAN/UFRJ, Relatório da Diretora, julho
1940). ' Foi assim que a inspeção foi levada a efeito em 1° de agosto de 1940
(CD da EEAN/UFRJ, Relatório da Diretora, agosto 1940).

Foto nº 23

Maria de Castro Pamphiro nasceu em 16 de fevereiro de 1902, em Minas Gerais. Formou
se enfermeira na turma pioneira da EEAN, em 1925. Em seguida, cursou pós-graduação
nos Estados Unidos (1 926-1927), com bolsa de estudos da Fundação Rockefeller.
Retornando ao Brasil, assumiu a chefia do Hospital São Francisco de Assis. Em 1934,
tomou-se Assistente da Diretora da EAN. Em 1940, exerceu a função de Delegada do
Conselho de Enfermagem, responsável pelas inspeções das escolas que solicitavam
equiparação. Em 1943, assumiu a direção da Escola de Enfermeiros Alfredo Pinto.
Localização: CD da EEAN/UFRJ - Série Graduação, turma de 1925. Relatórios da Diretora
dos anos 1933, 1934, 1940 e 1943.

91

§ 2º do artigo 4° do Decreto nº 20.109/3 1.
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Em 27 de janeiro de 1 94 1 , Laís Netto dos Reys enviou ao Diretor do
Departamento Nacional de Educação, Abgar Renault, o processo referente à
inspeção realizada na Escola de Enfermeiras Luiza de Marillac (CD da
EEAN/UFRJ, Oficio 59, janeiro de 1 94 1 ). Cabe dizer que até o momento não
consegui localizar o parecer dessa inspeção. Porém, acredito que as
observações feitas por Maria de Castro Pamphiro, podem ter determinado
tanto a entrada de Elda Nina como professora quanto a admissão de uma
enfermeira leiga para a direção da Escola.
Como vimos, para que uma escola de enfermagem alcançasse a
equiparação à Escola Padrão, precisava atender às exigências do artigo 7°, do
Decretq nº 20. 1 09/3 1 , o qual entre outras coisas, vinculava seu funcionamento
à existência de uma diretora - enfermeira formada na Escola Anna Nery ou
em Escola a ela equiparada. Irmã Matilde Nina era a pessoa autorizada pela
Associação São Vicente de Paulo para assumir tal cargo. Contudo, como a
Escola Carlos Chagas (na qual se formara em 1 936) ainda não tinha
conseguido ser equiparada à Escola Anna Nery, sem capital institucionalizado
(o diploma) não era válida para que pudesse assumir o cargo de diretora da
Escola Luiza de Marillac.
Apesar de toda força simbólica do clero, a organização do processo
hierárquico do espaço da EELM tinha que se estabelecer de acordo com a
ordem jurídica preconizada pelo Decreto nº 20. 1 09/3 1 . No entanto, os rígidos
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costumes das Irmãs da Caridade não permitiam que assumisse o cargo de
diretora da Escola qualquer enfermeira. Por outro lado, a ASVP não correria o
risco de ter nesse cargo uma pessoa apenas por possuir o capital
institucionalizado (o diploma), pois a esta competiria impor legalmente as
diretrizes da estrutura e do funcionamento do Curso, podendo inculcar nas
alunas maneiras diferentes da Companhia das Filhas da Caridade de ver o
mundo. Até por isto mesmo, a Companhia necessitava de uma pessoa que
além de possuir o capital institucionalizado, fosse de sua inteira confiança, ou
seja, principalmente que professasse a religião católica .

.......

__e9:..,... ...

Esçall dl Elfll'IIIPIS L1l1a dB l1tlll1c
TITULO DE NOM EAÇÃO

�� � _&'V� � &J,.. _ ,%.. � li

-"- - - � .&!. . �-'){- �-..,. --··-----· . ... ·- .-,,.... - - �J,

g,ce. •.

- - - ·-· -

!if4,. � ..1-N& - -.,. ,_;.____ � �

- ·----- ... _.-.e,� -� � . � ...,_,t.� � �
,,,.-...._ •Jt-' ----lit � l�..Ca..,
_.J, ;r,,u_

-" .JE-.-t.t---�.

.·.

.u.b"i.��IV
ft! _-

- \.

Foto nº 24

-

M.- tfJ�
' , o_.../i...._;- tP... 1,,;.,1t::_)4.,__
-....,______-;.:
_ÇZ. _�,,_ �,

·--

�I

_

Certificado expedido em 21 de novembro de 1941, nomeando a enfermeira Rosa Maria
Leone Diretora da Escola de Enfermeiras Luiza de Marillac. O documento é assinado pela
lnnã Visitadora (Blanchot) e pelo Diretor do Conselho Consultivo.
Localiz.ação: Arquivo da FELM/SC.
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Assim, de acordo com o certificado de nomeação, de 21 de novembro
de 1941 (foto nº 24), a ASVP designou Rosa Maria Leone (foto nº 25),
diplomada pela Escola Anna Nery, na turma de 1935, para ser a primeira
diretora da Escola de Enfermeiras Luiza de Marillac (Barbosa, 1989, p. 16 e
CD da EEAN/UFRJ, Módulo 1, ex. 6, 1935 e Arquivo da FELM/SC).
Confirmando essa idéia, Irmã Fiusa (depoimento nº 3) afirma que Rosa
Leone era católica, muito completa, como pessoa humana e profissional. Ela
já tinha aquele gabarito da

"Escola Oficial'� já formada, e, depois, ela era de

muita responsabilidade, de muita confiança, em todos os sentidos.

Foto nº 25
Rosa Maria Leone, natural do Rio de Janeiro, ingressou no Curso de Enfermagem da
Escola Anna Nery em agosto de 1932, concluindo-o em 1935. Em 1941, assumiu a direção
da EELM, cargo que ocupou até 1942.
Localização: Centro de Documentação da EEAN/UFRJ - Série Graduação, turma 1935 e
Arquivo da FELM/SC.

O fato é que, desde sua criação em 5 de setembro de 1939 e até 21 de
novembro de 1941, parece que a Escola Luiza de Marillac foi dirigida por
uma enfermeira que não tinha o diploma reconhecido, ou seja, a Irmã Matilde
Nina. Para poder garantir a equiparação da Escola, a ASVP tratou de
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encontrar uma diplomada que aceitasse ser juridicamente a diretora mas que
permitisse que a estrutura de comando interno da Escola se mantivesse como
estava até aquele momento.
Corrobora essa análise a afirmação de Valderez (depoente nº 6):
Rosa Maria Leone foi a primeira diretora
[legal] da Escola, antes da Irmã Matilde Nina,
porque o Conselho das Irmãs determinou isso.
Rosa Maria Leone estava na Escola porque a
lei determinou, mas na verdade, quem mandava
mesmo [desde o início da Escola], era a Irmã
Matilde Nina; a outra só assinava os papéis.
De acordo com Bourdieu (1989, p. 101), é necessário organizar o
campo social segundo a ordem estabelecida em determinado momento e, ao
mesmo tempo, perpetuar o processo da história institucional. O fato que se
revela até os dias de hoje, não apenas nos depoimentos colhidos durante a
realização desta pesquisa, mas em conversas informais, é que a Irmã Matilde
Nina foi a primeira diretora da EELM, ou seja, a representação contribui
largamente para construir a realidade (Bourdieu, 1989, p. 1O1).
Vale comentar que Rosa Maria Leone era irmã da também enfermeira
Mafalda Leone. Mafalda se diplomou na EEAN, em 1933, onde ficou
trabalhando como professora. Em 27 de abril de 1935, foi enviada para
realizar cuidados domiciliares, por um mês, na residência da família do
Ministro da Educação Gustavo Capanema, cuidando de seu cunhado, Eurico
de Alencastro Massot. Cinco anos mais tarde, em 31 de dezembro de 1940,
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Mafalda Loene se casou com Eurico, tomando-se parente do referido
Ministro.
Além disso, em depoimento, a enfermeira Haydée Guanais Dourado,
diplomada na mesma turma que Rosa Maria Leone, revela que a mesma era
filha de italianos, comprava coisas caras na confeitaria da esquina da Rua
Marquês de Abrantes (CD da EEAN/UFRJ).
A análise desses fatos nos permite constatar que Rosa Leone, além de
possuir capital institucionalizado, trazia consigo capital cultural e social, que,
na visão da ASVP, poderia futuramente se reverter em lucro simbólico, uma
vez que a Escola, para ser equiparada, teria que passar pelo crivo do Ministro
Capan�ma, para então ser reconhecida por decreto, assinado pelo presidente
da República.
Em 9 de agosto de 1941, três meses antes de Rosa Leone assumir a
direção da Escola Luiza de Marillac, Laís Netto dos Reys, na qualidade de
Presidente do Conselho de Enfermagem, enviou um ofício ao Diretor da
Divisão do Ensino Superior, Jurandir Lodi, expressando sua preocupação com
o fato de a Escola de Enfermagem Carlos Chagas não ser ainda equiparada.
Justificou sua apreensão alegando que a não regulamentação daquela
instituição deixava as diplomadas prejudicadas, impossibilitadas do registro
de seus títulos. Concluiu o documento solicitando a constituição de um novo
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Conselho, a fim de se dar à importante questão da enfermagem nacional
solução definitiva (CD da EEAN/UFRJ, Oficio nº 497, agosto de 1941).
Em 1942, Laís Netto dos Reys designou Rosaly Rodrigues Taborda
(foto nº 26), que à época desempenhava a função de professora da Escola
Anna Nery e acumulava o cargo de Delegada do Conselho de Enfermagem,
para realizar uma segunda inspeção na EELM92 com vista à equiparação da
mesma à Escola Anna Nery. Essa inspeção foi realizada em 27 de fevereiro
(CD da EEAN/UFRJ, Oficios: 53, 102 e 135, 1942).

Foto nº 26

Rosaly Rodrigues Taborda, nasceu em 1 907, no Rio de Janeiro. Formou-se Enfermeira na
EEAN, em 1 931.
Localização: CD da EEAN/UFRJ - Série Graduação, turma de 1 93 1 .

Após a inspeção, Taborda fez as seguintes avaliações da EELM
(Documento da Segunda Inspeção, Arquivo da FELM/SC):
Situação e Instalações:
Julgo desnecessário fazer referências às instalações e
situação da Escola Luiza de Marillac, porquanto está a
mesma situada no Rio e já foi visitada por (3) três dos
Senhores Membros do Conselho de Enfermagem, os
Além da EELM Rosaly Taborda inspecionou a Escola de Enfermeiras do Hospital São Paulo em
26/01/1942 e a Escola de Enfermagem Carlos Chagas em 14/02/1 942 (CD da EEAN/UFRJ, Oflcios: 53, 1 02
e 135, 1 942).
92
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quais sabem perfeitamente dos ótimos elementos
materiais e morais com que conta a referida Escola.

Orientação e Funcionamento dos cursos:

A Diretora da Escola Luiza de Marillac tem atendido
prontamente todas as exigências do Conselho e desse
modo segue o programa da Escola Padrão, com algumas
melhorias. Tem em ordem e em dia todo o prontuário das
alunas, materiais, estágios práticos, atas de exames e
relatório.

, Pelo exposto, pode-se perceber que havia a intenção de descrever a
instituição como sendo um campo educacional no qual se desenvolviam as
atividades de ensino dentro dos mais altos padrões.
- Contudo, é importante destacar a observação de Taborda que consta do
parecer de equiparação, registrando que do corpo de professoras disponível
para ministrar as diversas disciplinas de enfermagem nem todas possuíam
diploma de instituição equiparada à Escola Padrão. Reconhecendo, no
entanto, o limitado número de enfermeiras da Escola Anna Nery disponíveis à
época, conclui: porém não cabe a meu ver o argumento de suas substituições,
porquanto a Escola Anna Nery não terá diplomadas para substituí-las.
Acresce ainda que 3 estágios práticos sãofeitos na Escola Padrão.

O Decreto nº 20.109/31, no parágrafo único, do artigo 7°, especificava
que as escolas que não possuíssem um campo de estágio com todas as
especialidades determinadas pela lei deveriam enviar suas alunas a um
hospital apto para oferecer tais experiências de ensino-aprendizagem.
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Em 1942, após a aprovação das inspeções pelo Conselho de
Enfermagem do Ministério da Educação, cuja autoridade maior era Gustavo
Capanema, tanto a Escola Luiza de Marillac como as duas outras escolas de
enfermagem que vinham solicitando a equiparação tiveram seus pedidos
atendidos.
O Conselho de Enfermagem, criado em virtude
do Decreto 20. 109, de 1931, somente em 1942
teve seus membros designados pelo Ministro da
Educação e Saúde para resolver o caso das
equiparações e também com a faculdade de
estudar problemas de enfermagem. Esse
Conselho, presidido por D. Laís Netto dos
Reys, tendo solucionado as equiparações das 3
escolas Carlos Chagas, Escola de Enfermeiras
do Hospital S. Paulo e Luiza de Marillac (. . .)
(CD da EEAN/UFRJ, Relatório da Diretora,
novembro de 1943).

De acordo com o parágrafo 2° do artigo 4° do Decreto nº 20.109/31,
após aprovação das inspeções, coube ao Ministro da Educação e Saúde
Pública sancionar a equiparação. Assim, em 24 de março de 1942, foi
assinado o Decreto nº 9.100, pelo Presidente da República, Getúlio Vargas, e
pelo Ministro da Educação, Gustavo Capanema, o qual foi publicado no
Diário Oficial da União de 25 de março de 1942.
No Arquivo da FELM/SC foi encontrado um Livro de Ouro (foto nº
27), datado de 5 de abril de 1942, para registrar assinaturas das pessoas
presentes ao ato comemorativo à equiparação da Escola de Enfermeiras
Luiza de Marillac. Esse evento ocorreu nas dependências da Escola e entre os
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convidados estavam: o representante do Cardeal Leme - Bispo Benedito
Paulo Alves de Souza; padre Leonel Edgar da Silveira Franca - Reitor da
PUC/RJ; o Diretor do Serviço Nacional de Lepra
Diretor do Instituto Benjamin Constant

=

Dr Emani Agrícola; o

=

Dr Benjamin Vinelli Batista, o

Diretor de Saúde do Exército - General Dr Souza Ferreira; a Diretora da
Escola de Enfermagem Anna Nery da Universidade do Brasil - Laís Moura
Netto dos Reys; Diretor da Divisão do Ensino Superior - Jurandir Lodi; cinco
enfermeiras americanas, entre outros.
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Foto n 27

Livro de Ouro registrando as comemorações da equiparação da Escola de Enfermeiras
Luiza de Marillac.
Localização: Arquivo da FELM/SC.
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O Decreto nº 20.109/31, item a, do artigo 1°, especifica que só poderia
usar o título de enfermeira ou enfermeiro diplomados aqueles formados em
escolas de enfermagem oficial ou a ela equiparada. O fato de a EELM ser
regulamentada, mesmo antes da conclusão do curso de sua primeira turma,
permitiu à ASVP ter imediatamente Irmãs da Caridade para iniciar a expansão
no campo da saúde.
Assim sendo, em 24 de setembro de 1942, se formou a primeira turma
da EELM, ou seja, as Irmãs: Mafalda Costalonga, Anita Godinho, Maria
Luiza Breyer e Maria Lage. Além dessas quatro Irmãs da Caridade, em 19 de
junho• de 1942, a ASVP ganhou mais dez formadas na EEAN, eram elas:
Vivencia Alvarenga, Margarida Maria Cola, Marta Telles, Paulina Costa,
Theresa Silveira, Ignês Lage, Cecilia Fernandes Lopes, Maria José Santos,
Odila Lima e Jeanne Sabóia.
Ainda em 1942, após a equiparação, as Irmãs da Caridade requereram,
ao Conselho Nacional de Serviço Social, o recebimento de uma subvenção,
em virtude de a Escola não ter fins lucrativos. Tal pedido foi atendido em 11
de novembro do mesmo ano, por meio do processo nº 25.980, assinado pelo
chefe do Conselho Pedro Paulo C. da Costa (Arquivo da FELM/SC).
Esse documento revelou, mais uma vez, as articulações estabelecidas
entre a Igreja e o Estado nesse período, pois a EELM era praticamente
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sustentada por subvenções externas ou, no dizer da depoente Valderez
(depoente nº 6),
Na verdade, as Irmãs da Caridade tinham
muita influência e recebiam ajuda financeira
de vários lugares, inclusive do Governo.
Portanto, não precisávamos pagar nada para
estudar e morar aqui no Rio.

A Irmã Fiusa (depoente nº 3) afirma: (. . .) recebemos auxílio de todos os
lados - do Estado, da Igreja ...

A criação da Escola de Enfermeiras Luiza de Marillac propiciou a
formação de um grupo bem maior de enfermeiras, tanto religiosas quanto
leigas, pautada na ideologia cristã, com vistas à ocupação dos espaços
hospit�lares administrados pela ASVP. Essas alunas, além de conhecimento
científico, recebiam uma formação capaz de moldá-las; eram entalhadas,
formadas e com um nome bom para trabalhar (Irmã Marta Telles - depoente

nº 5); passavam por um processo de inculcação que lhes permitia integrar-se
ao mercado de trabalho da saúde, possibilitando à Igreja restaurar seu poder
ameaçado nesse campo por um período de 11 anos (1931-1942).
Para que o espaço da enfermagem continuasse a ser monopolizado
pelas Irmãs da Caridade, era de fato necessário haver um grupo de
enfermeiras moldado para aceitar e produzir coletivamente as estruturas
inculcadas no período escolar.
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A partir de sua criação e principalmente de sua equiparação, a Escola
de Enfermeiras Luiza de Marillac passou a representar um importante centro
difusor de enfermeiras para todo o país.

125

Consideraf_ões Finais

O presente estudo, mediante a análise e discussão do processo de
configuração da Escola de Enfermeiras Luiza de Marillac, demonstra que esta
foi uma das muitas ações concretas da Igreja, em estreita articulação política
com o Estado, entre as décadas de 30 e 40 do século XX, visando manter seu
poder no campo da saúde.
E isto porque, o Decreto nº 20. 109/3 1 , regulamentou que somente os
portadores de diploma expedido pela Escola Oficial Padrão - Escola Anna
Nery

=

poderiam exercer a função de Enfermeira. Assim, para a Igreja, esse

instrui:J;lento legal tornou-se uma ameaça, pois passou a colocar em risco o
poder e o prestígio das Congregações Católicas tanto na assistência como na
administração dos hospitais, uma vez que as freiras não possuíam aquela
titulação.
Até por isso mesmo, logo em 1 93 1 , houve uma primeira tentativa para
inserir religiosas no sistema formal de ensino de Enfermagem. Porém, as
alunas não concluíram o curso; muito provavelmente por dificuldades de
adaptação ao cotidiano de uma escola leiga. O fato é que até 1938, apenas
cinco Irmãs da Caridade eram enfermeiras diplomadas.
Pelo constatado, as escolas leigas não estavam dando conta de atender
as necessidades da Igreja no campo da educação em enfermagem.
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Portanto, a Associação São Vicente de Paulo, até mesmo por contar
com um grande número de instituições hospitalares, tomou a iniciativa de
criar uma escola de enfermagem que possibilitasse que as Irmãs da Caridade e
freiras de outras Congregações tivessem uma instituição de ensino capaz de
aliar a vida religiosa com a acadêmica. E mais ainda, que fosse um centro
capaz de captar moças provenientes de lares católicos para a partir da
incorporação do habitus católico durante a formação acadêmica, pudessem
reprodtJzir a ideologia da Associação.
Vejo agora que a fundação da EELM teve sua origem na necessidade
da Igreja de reproduzir, de modo eficaz e sistematizado, seu habitus religioso.
Para que a Igreja pudesse obter sucesso no processo de restauração
católica foi indispensável o apoio de agentes detentores de um grande capital
cultural e social, favoráveis às suas ações e com condições de apontar
caminhos e garantir conquistas.
Ao longo do processo de busca de inserção das Irmãs no sistema formal
de ensino e de organização da Escola, a Associação foi tecendo uma rede de
relações, pois a existência de uma rede de relação não é um dado natural,
nem mesmo um "dado social ", ele se constitui por um ato social de
instituição (Bourdieu, 1998, p. 68).

Entre os atores sociais que impulsionaram as diversas mudanças
ocorridas no campo religioso, no período em estudo, e em uma visão macro,
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está a figura do Cardeal Leme, que ao dar apoio ao Chefe de Estado • Getúlio
Vargas capitalizou conquistas para o Clero. No campo da educação em
enfermagem, Laís Netto dos Reys, foi peça fundamental desse jogo, pois ao
oferecer condições para a inserção das Irmãs da Caridade na educação formal,
possibilitou que as mesmas conquistassem capital institucionalizado.
Assim sendo, outra ação estratégica que muito interessou ao Clero, foi
quando Getúlio Vargas nomeou d. Laís para ser diretora da EEAN,
aproximadamente um ano antes da criação da EELM. A posição ocupada por
essa enfermeira católica, foi de lucros simbólicos sem precedentes para que a
Igreja concretizasse a formação de um centro difusor de enfermeiras pautado
na doutrina católica. Isto porque, ao assumir esse cargo, d. Laís também se
tomou Presidente do Conselho de Enfermagem, o que dava a ela a autoridade
de indicar as enfermeiras que iriam inspecionar as escolas com vistas à
equiparação à Escola Padrão.
Em 5 de setembro de 1939, a Associação São Vicente de Paulo criou a
Escola de Enfermeiras Luiza de Marillac. Para agilizar esse processo, cedeu
um prédio para que a nova instituição fosse instalada. É importante esclarecer
que a localização da Escola foi uma estratégia para garantir o domínio
católico das ações dos agentes na capital do país.
O fato de a EELM ter iniciado suas atividades sob o manto de proteção
da Igreja, com o total apoio do Estado, conferiu a ela o devido respaldo para a
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inserção de mulheres no mundo do trabalho. Isto em uma época em que sua
profissionalização não era muito bem aceita socialmente, a não ser com
exceção à algumas carreiras. Por outro lado, as alunas tiveram que se
submeter ao poder simbólico, que por ser invisível, dá a sensação de uma
aparent e liberdade visando a melhor obter delas uma submissão diligente e
uma contribuição para a dominação simbólica (Bourdieu, 1999, p. 121).

Assim, a força simbólica exercida pelos representantes da ASVP sobre
as Innãs da Caridade tanto no período de formação religiosa como no
cotidiano em que estavam imersas [a Escola] serviu como mola propulsora
para ·que as mesmas aceitassem como natural um estilo de vida até mesmo
mais rigoroso do que o imposto anteriormente pela Congregação, pois somou
se aos compromissos religiosos os acadêmicos.
A inculcação do habitus de assistir ao doente vendo nele a figura de
Cristo, foi tão eficiente que o engajamento das alunas na nova ordem social
fez com que continuassem reproduzindo, e talvez até com mais vigor, a
filosofia da Associação São Vicente de Paulo.
Após a publicação do Decreto nº 9.100/42, que equiparou a EELM à
Escola Padrão, a Associação São Vicente de Paulo, por intermédio de seus
agentes estratégicos - as Irmãs da Caridade, passou a ter as condições
indispensáveis para o controle do campo de formação de Enfermeiras. A
partir de então, de posse do capital institucionalizado, um grande número de

129

religiosas e leigas passou a ter a independência necessária para a manutenção
do campo da saúde que há anos estava sob o domínio da Igreja, por meio das
Congregações. Além disso, passaram também a atuar decisivamente no
campo da educação em enfermagem.
Como a organização de um determinado campo permite aos seus
agentes nele inserir atividades que assegurem a reprodução de suas próprias
ações em outros campos, é possível deduzir que a instituição em estudo
passou a se configurar como mais um importante espaço de difusão do poder
religioso.
Conforme visto neste estudo, um ano antes da criação da EELM, fora
criada , a Escola de Enfermeiras do Hospital São Paulo. Na área da saúde, a
criação dessas duas instituições religiosas representou um marco no início da
formação de outras escolas católicas. Tanto que, entre 1937 e 1945 foram
criadas 13 Escolas de Enfermeiras.
A Escola Luiza de Marillac, existente há 63 anos, representa até hoje
uma referência para a formação de enfermeiras pautada na doutrina católica.
Irmãs de diversas Congregações continuam sendo a ela enviadas para obter
capital institucionalizado, o que representa uma segurança para as instituições
católicas, como forma de garantir a aquisição de um habitus profissional
alicerçado nos preceitos religiosos.
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A construção deste trabalho me fez ver que tudo o que envolveu o
movimento para a criação e a consolidação da Escola é, de fato, parte de um
emaranhado de acontecimentos, que se revelam no dito e no não-dito. Desse
modo, as análises aqui presentes não esgotam essa temática; ao contrário, elas
abrem portas para novos objetos de estudo.
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ANEXO I
• Depoente nº 1 - Irmã Cecília Bbering
Martha Silvia Berbhering, natural de Minas Gerais, ao fazer os votos,
recebeu o nome de Irmã Cecília Bhering. Em 1945, foi designada pela ASVP
para cursar enfermagem na Escola de Enfermeiras Luiza de Marillac,
instituição na qual permaneceu somente um ano. Em 1946, foi enviada à
Fortaleza para realizar uma missão, tendo concluído, nessa cidade, o Curso de
Enfermagem na Escola São Vicente de Paulo. A transferência na época
decorreu de uma solicitação da Provincial Blanchot, que alegou a necessidade
de ter em Fortaleza uma pessoa, com experiência no campo da enfermagem,
para ajudar a diretora da Escola São Vicente de Paulo. Cecília Bhering
atendia a essa exigência por já ter realizado o curso da Cruz Vermelha, no
período da Segunda Guerra Mundial. Atualmente trabalha na Confederação
Nacional de Planejamento Natural Familiar, em São Paulo.
• Depoente nº 2- Irmã Ana Ribeiro de Sá

Maria Ribeiro de Sá, natural de São João Del Rei, nasceu em 21 de
abril de 1920. Realizou o Curso Secundário em Minas Gerais, além do curso
de Emergência, na Escola de Enfermagem da Cruz Vermelha, também em
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Minas Gerais, cuja duração foi de três meses. Aos 24 anos de idade, entrou
para o noviciado da Companhia das Filhas da Caridade, no Rio de Janeiro. Ao
fazer os votos, recebeu o nome de Irmã Ana Ribeiro de Sá. Como Irmã, teve
seus documentos analisados pela Provincial Blanchot que, constatando os
cursos por ela realizados, determinou que cursasse enfermagem na Escola de
Enfermeiras Luiza de Marillac, o que fez entre 1946 e 1949. Diplomada, foi
trabalhar na Santa Casa de Misericórdia. Mais tarde trabalhou no Instituto de
Aposentadoria e Pensões de Empregados em Transportes e Cargas
(IAPETEC), atual Hospital de Bonsucesso, onde permaneceu por 16 anos,
aproximadamente. Foi diretora da EELM de 1971 a 1972. Saindo dessa
instituição, partiu para o interior da Bahia, a fim de ajudar os sem-terra,
trabalho que desenvolveu até se aposentar. Atualmente, reside na Cidade dos
Velhinhos, em Jacarepaguá, Rio de Janeiro, local mantido pela Companhia
das Filhas da Caridade.
• Depoente nº 3- Irmã Catarina Cândido Fiusa

Maria Cândido Menescau Fiusa, natural de Fortaleza, nasceu em 23 de
julho de 191O. Realizou o Curso Normal no Colégio Imaculada Conceição,
em sua cidade natal, instituição na qual uma de suas professoras foi Edmar
Arlie Nina (Irmã Mathilde Nina), com quem iria conviver posteriormente, na
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Companhia das Filhas da Caridade. Freqüentou o noviciado de 1929 a 1934,
no Rio de Janeiro. Quando de sua conclusão, recebeu o nome de Irmã
Catarina Cândido Fiusa.
Em 1935, foi designada pela ASVP para estudar na Escola de
Enfermagem Carlos Chagas, em Belo Horizonte; concluiu o curso em 1938.
Formada, voltou ao Rio de Janeiro, para com a Irmã Nina criar uma escola de
enfermagem Católica nessa cidade, atual Faculdade de Enfermagem Luiza de
Marillac. Uma vez criada a instituição, tomou-se uma de suas primeiras
professoras. Segundo Nascimento e outros (1999, p. 43), ministrava aula de
Técnica de Enfermagem e História da Enfermagem. Mais tarde, trabalhou no

Hospital Infantil da Cruz Vermelha (SP), no Rio Grande do Sul, na Santa
Casa de Misericórdia, em Fortaleza, e na Escola de Enfermagem Carlos
Chagas, onde se tomou diretora, em 1953.
• Depoente nº 4- Escolástica Barbosa
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Escolástica Barbosa, natural do Espírito Santos, nasceu em 6 de abril de
1928. Passou sua infància no Orfanato Asilo Coração de Jesus, pertencente à
Companhia das Filhas da Caridade, localizada no Espírito Santos.
Posteriormente, as Irmãs da Caridade enviaram-na para o Colégio do Carmo,
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em Vitória, para cursar o ginásio. Em 1947, ingressou no curso da Escola de
Enfermeiras Luiza de Marillac, concluindo-o em 1950. Logo em seguida, foi
trabalhar na Escola de Enfermagem de Porto Alegre/RGS, como instrutora de
estágio de Oftalmologia, onde atuou até 1951, quando foi para São Paulo
fazer um curso de Ortótica. Em São Paulo, conheceu seu companheiro. A
partir de então, optou por dedicar-se ao casamento, deixando de exercer a
profissão até 1973, quando ficou viúva. Neste mesmo ano foi convidada pela
Diretora da EELM, Irmã Esther Neves, para trabalhar na Escola. Contudo,
permaneceu poucos meses nesta instituição, pois foi aprovada no concurso
para enfermeira do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho/UFRJ,
onde foi trabalhar. Em 1974, a Irmã Esther Neves convidou-a a retornar a
EELM, para coordenar o curso de Auxiliar de Enfermagem. Assim,
Escolástica Barbosa passou a acumular a nova função na Escola de
Enfermagem com o trabalho que já desenvolvia no Hospital da UFRJ. Em
1989, se aposentou das atividades assistências e da docência.

• Depoente oº 5-Irmã Marta Telles
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Francisca Aurinivea Telles, natural de Fortaleza, nasceu em 6 de junho
de 1909. Cursou o Normal no Colégio Imaculada Conceição, concluindo-o
em 28 de novembro de 1927. Aos 18 anos iniciou o noviciado na Companhia
das Filhas da Caridade, no Rio de Janeiro. Ao fazer os votos, em 1927
recebeu o nome de Irmã Marta Telles. Em agosto de 1939, foi designada pela
Associação São Vicente de Paulo para cursar enfermagem, na Escola Anna
Nery; diplomando-se em 1942 (CD da EEAN/UFRJ, Série Graduação). Logo
após sua formatura, foi selecionada pela Companhia das Filhas da Caridade
para trabalhar como professora nos cursos de Enfermagem da Cruz Vermelha
e da ·Escola Luiza de Marillac. Nesta última, em 1952, criou e organizou a
biblioteca; em 1984, se aposentou.
•

Depoente nº 6-Valderez Novaes Pontes

Valderez Novaes Pontes, nasceu em 15 de fevereiro de 1932, na cidade
de Maceió/Alagoas. Em 1949, candidatou-se ao curso de enfermagem da
EELM. Valderez não possuía certificado de conclusão de cursos, uma vez que
até aquela época só tinha estudado com professoras particulares, e não em
instituições formais de ensino. Por isto, para ser admitida como aluna da
EELM, teve que demonstrar conhecimento das matérias relacionadas aos
cursos primários e secundários, mediante a realização de diversas provas. Foi
144

aprovada na seleção e iniciou o curso em 1950, concluindo-o em 1953. Neste
mesmo ano foi admitida pela Companhia das Filhas da Caridade para exercer
as funções de enfermeira assistencial e de supervisora das alunas da EELM,
no IAPETEC, hospital administrado pela Companhia. Em 1954, ao ser
selecionada para trabalhar no Hospital Pedro Ernesto, se desvinculou do
IAPETEC. Em 1958, pediu demissão do Hospital Pedro Ernesto e entrou no
noviciado da Companhia das Filhas da Caridade, no Rio de Janeiro. Ao fazer
os votos, recebeu o nome de Cristina Pontes. Em 1964, a ASVP determinou
que a Irmã Pontes fosse para São Paulo realizar o curso de pós-graduação em
1965, concluindo nesse mesmo ano. Ainda neste ano, foi designada
professora da EELM. Em 1970, acumulou por um ano a função de docente
com o cargo de diretora da Escola. Neste mesmo ano, optou por deixar de ser
Irmã da Companhia das Filhas da Caridade, mas continuou a ministrar aulas
na Escola até 1971. Entre 1971 e 1979, a EELM interrompeu seu curso de
graduação com vistas a reformula-lo. Porém, continuou a oferecer os cursos
de auxiliar e de técnico de enfermagem e Valderez, como leiga, permaneceu
na instituição. Em 1979, quando a Escola reiniciou o curso de graduação, foi
convidada para dar aulas de Técnicas de Enfermagem, Ética e História da
Enfermagem. De 1987 a 1990, acumulou a função de docente com o cargo de
Coordenadora do Curso de Graduação. Entre 1990 e 1993, atuou como
professora e Diretora da Escola, aposentando-se em 1997.
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• Depoente nº 7-Irmã Maria Tereza Notarnicola

Maria Notarnicola, natural de São Paulo, nasceu em 8 de maio de
1920. Em 1936, ao fazer os votos, com a idade de 16 anos, recebeu o nome
de Irmã Maria Tereza Notarnicola. Em 1937, foi enviada para trabalhar em
Porto Alegre, na Creche Catarina Labouré, onde permaneceu até 1944,
quando foi designada pela ASVP para cursar enfermagem na Escola Luiza
de Marillac, formando-se em 1947. Ao concluir o curso, foi trabalhar na
Escola de Enfermagem Nossa Senhora das Graças, em Recife,
permanecendo nesta instituição por três anos. A partir de 1950, trabalhou
no IAPTEC e na EELM; no hospital, atuou na área assistencial por 25
anos, e na Escola lecionou e supervisionou estágios durante 16 anos (1950
- 1966). Em 1962, foi nomeada econôma da Companhia das Filhas da
Caridade, na Província do Rio de Janeiro, cargo que ocupou até 1988.
Participou do processo de venda da FELM, por ser, como ecônoma, uma
das integrantes do Conselho da ASVP, sendo então incumbida de concluir
o processo de negociação que transferiu a instituição para a Associação
São Camilo. Em 20 de julho de 1963, foi eleita primeira secretária da
Associação Brasileira de Enfermagem (ABEn) - cuja sede se localizava no
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Rio de Janeiro -, função que ocupou até 1969. Em 18 de outubro deste
último ano, foi eleita segunda secretária da mesma Associação, tendo sido
reeleita para exercer a função em 17 de julho de 1971 (Carvalho, 1976, p.
59-64). Além disso foi gerente da Revista Brasileira de Enfermagem
(RBEn), de 1966 a 1976 (Carvalho, 1976, p. 346) e atuou ativamente do
movimento de arrecadação de verbas para a construção da sede da ABEn,
que seria transferida do Rio de Janeiro para Brasília. Entre 1968 e 1970
assumiu a função de tesoureira, tornando-se responsável, em 1970, pela
fiscalização da obra. A inauguração da nova sede da ABEn ocorreu no dia
15 de maio de 1971. Em julho de 1974, foi incumbida de fazer a
transferência definitiva da sede da ABEn do Rio de Janeiro para Brasília
(Carvalho, 1976, p. 396-402). Em 1988, transferiu-se para ltaquera, São
Paulo, a fim de cuidar de um tio doente, e nesta cidade trabalhou em uma
obra da Companhia das Filhas da Caridade. Após a morte de seu tio, foi
trabalhar no Colégio Virgem Poderosa, onde permaneceu por sete meses.
Em seguida, desenvolveu atividades na Creche Catarina Labouré, durante
três anos, todas localizadas em São Paulo. Em 2000, a ASVP enviou-a
para a Obra Social Roberto Ugohini, localizada em Santa Branca, cidade
de São Paulo, onde atua até hoje.
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ANEXO II
EXPANSÃO GEOGRÁFICA DA COMPANHIA DAS FILHAS DA
CARIDADE NO BRASIL
✓

�

1--· -

�

r- J"\

l

1
.....

""" ·J

<:-- '. \...)...
'
f
'I. _, l, /

A

\

)

� (

",1 " '-

1

·,

1., . .

/1

1

1 ,1

r·-

/

,,- --:

\ '\

)

�/

'--

I

I
I
I

I

I

,..-)

,

�.-

1\�

PARÁ
1935

I

-....
�- -

�(

/

\

.,.,.,..

\

_ ,,,

'
�
��
-,
- - - �:,::::::�

/

!_ ...,---./

GOIÁS
1941

)- ---;

\
)

.

' ,_

e

J ,, ,_ _,

I

___·, I

1
l
'-- - 1

' -,J
1

'<

(

\ 0

\

'

r..

• ✓

�

"'- -

-

:

\V• V

PARAÍilA'1936

ALAGOAS 1 935

r

BAHIA
1853
,. �

-~ -

MINAS
GERAIS
1849

.. <-,,,. "--

-/
{
,:;

·- �
1

\

É�i11
· TO SANTO
r

1899

f SÃO PAULQ,

-

.......

'

\

..... ... -

1

'✓

PARAN/\ \

-..

1 90..J

1

'

RIO GRANDE
DO SlJL
1939

RIO D�J;\..'lErRO
1852

'

_ ....._ 1,.9 14
1 "SANJ:.A CATARlNA
_ _ 1930

RIO G.
DO
NORTE
1 935

\ "'!�31."CO 1857

'
'

)' 11

,

,\ CEARA
' 1865

_J
I.\RA!\'11 \0
19-H . /
,, . Pl \l 1
l 'l-t6
,, ,/

�,
·

)

-· �

�-

\ .

1

�
,

Fonte: Arquivo da Companhia das Filhas da Caridade.

148

ANEXO III
EREÇÃO DAS PROVÍNCIAS DO BRASIL
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PROVÍNCIA DO RIO DE JANEIRO (1860): Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo e
Rio de Janeiro.
PROVÍNCIA DE FORTALEZA (1957): Acre, Amazonas, Pará, Maranhão, Amapá, Roraima, Piauí e
Ceará.
PROVÍNCIA DE CURITIBA (1964): Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
PROVÍNCIA DE RECIFE (1970): Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Sergipe e Alagoas.
PROVÍNCIA DE BELO HORIZONTE (1970): Goiás, Tocantins, Minas Gerais e Espírito Santo.

Fonte: Arquivo da Companhia das Filhas da Caridade.
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ANEXO IV
IRMÃ JOSEFA HOSANNAH

Maria Tereza Hosannah nasceu em 21 de janeiro de 1888, em
Manaus/AM. Seu pai, que era advogado, ao ser nomeado Procurador Geral do
Pará, levou a farrnlia para Belém, onde Tereza iniciou seus estudos de língua
e literatura francesa, música, pintura e canto, com professora particular. Em
191 l, aos 23 anos, ingressou no seminário da Companhia das Filhas da
Caridade, fazendo os votos em 12 de junho de 1912, quando recebeu o nome
Josefa Hosannah. Em 26 de junho de 1912, foi designada para trabalhar no
Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, em Vitória, Espírito Santo. Nesse local,
desenvolveu atividades até 1938, ano em que foi nomeada Conselheira
Provincial, na Província do Rio de Janeiro. Vale registrar que, durante o
período em que atuou em Vitória, sua mãe faleceu e seu pai decidiu, então,
mgressar na Congregação das Missões e se tomar padre. Irmã Josefa
Hosannah faleceu em 27 de julho de 1959, no Hospital Rosa, localizado na
sede da Província do Rio de Janeiro (Arquivo da Companhia das Filhas da
Caridade).
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ANEXO V
TERMO DE AUTORIZAÇÃO

(DATA)

(LOCAL)

E� ------------------(NOME, DOCUMENTO DE IDENTIDADE)

autorizo a utilização do depoimento por mim fornecido à Maria Regina
Marques Bezerra, em ________, integralmente ou em partes, sem

restrições de citações, desde a presente data, como fonte de dados para sua
disse1;tação de mestrado intitulada provisoriamente "A criação da Escola de
Enfermeiras Luiza de Marillac pela Associação São Vicente de Paulo".
Da mesma forma autorizo a doação do conteúdo do referido
depoimento tanto ao arquivo da Faculdade de Enfermagem L�a de Marillac
como ao Centro de Documentação da Escola de Enfermagem Anna
Nery/UFRJ, com vistas a sua utilização também por outros pesquisadores
interessados na história da enfermagem brasileira.

ASSINATURA
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ANEXO VI
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DO ARQUIVO DA FELM/SC

Rio de Janeiro, 2 1 de novembro de 2.000

A

Faculdade de Enfermagem Luiza de Marillac
A/C: Sr. Ricardo Acevedo Diaz
Prezado Senhor·
Eu, Maria Regina Marques Bezerra, docente e ex-aluna desta instituição de
ensino, regularmente matriculada no Mestrado da Escola de Enfermagem Anna
Nery, da UFRJ, venho solicitar a V.S: autorização para analisar os documentos
existentes na instituição, que irão contribuir para o desenvolvimento de meu projeto
como aluna do Curso de Mestrado.
A linha de pesquisa do referido projeto pertence à História da Enfermagem
Brasileira. com o título provisório "O movimento de inserção da Companhia das
Filhas da Caridade na Educação Formal e o processo de criação da Escola de
Enfermagem Luiza de Marillac ( 1 936 - 1 939)".
• Contando com sua compreensão, agradeço antecipadamente,
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ANEXO VII
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DO ARQUIVO DA COMPANHIA DAS
FILHAS DA CARIDADE

Rio de Janeiro,.JL de.;:R.liA1 6R0 de 2001
À
Responsável pelo arquivo da Companhia das Filhas da caridade
·Ns: Irmã Teresa Ávila

Prezada Irmã Teresa,
Eu, Maria Regina Marques Bezerra, docente da Faculdade de
Enfermagem Luiza de Marillac, regu lamente matriculada no Curso de
Mestrado da Escola de Enfermagem Anna Nery, da UFRJ, venho solicitar a
V.S.ª a assinatura desta carta-documento, de modo a atestar que todas as
informações prestadas até a presente data, a respeito do processo de
criação da Escola de Enfermeiras Luiza de Marillac e das _pessoas nela
envolvidas, foram fornecidas com base em consulta ao arquivo da
Companhia das Filhas da caridade, que tanto vem contribuindo para a
elaboração da referida pesquisa por mim desenvolvida como aluna do Curso
de Mestrado.
A linha de pesquisa do projeto ora mencionado vincula-se à História
da Enfermagem Brasileira, com o título provisório "O movimento da
Companhia das Filhas da caridade em favor criação da Escola de
Enfermeiras Luiza de Marillac".

Contando com sua compreensão, agradeço antecipadamente,

i r11%·a- :Clltta Jkilt<-

Irmã da caridade Teresa Ávila
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