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NOTA DE ABERTURA: A caminho de uma história global e inclusiva
Rui Manuel Pinto Costa
Centro de Estudos Interdisciplinares da Universidade de Coimbra. CEIS20

A obra que agora se edita é o resultado da riqueza de trabalhos e perspetivas historiográficas apresentadas no decorrer do IV Encontro Internacional de História da Enfermagem (IV
EIHE) da Sociedade Portuguesa de História da Enfermagem. O evento decorreu nos dias 21 e
22 de março de 2019 no Porto, no seio da Universidade Católica Portuguesa. O título que o
presidiu, Sob o Signo da História Comparada a Enfermagem na Europa do Sul, expressa a vontade
de estabelecer um ponto de partida para a realização de estudos comparativos que pudessem
libertar a História da Enfermagem das grilhetas dos habituais enfoques nacionais.
Contudo, a ideia que norteou este Encontro não é nova, nem sequer pode ser considerado
inovador o tipo de abordagem historiográfica focalizada sobre as franjas periféricas do espaço
europeu. No entanto, o que para nós constitui novidade é o facto de se reunir num só evento
uma variedade de especialistas com o intuito de partilhar o seu trabalho e visões nacionais da
evolução histórica da enfermagem neste contexto específico, partilhando saberes e narrativas
de identidade. E nesse sentido, a Europa continua a ser o albergue de uma variedade de paralelos, regionalismos e influências mútuas.
Esta pluralidade interna advém, em larga medida, das suas diferentes conjunturas sociohistóricos e civilizacionais, inscrevendo várias realidades num mesmo quadro espacial comum.
A inclusão da história da enfermagem neste contexto explica-se pelo facto de a Europa poder
ser entendida como uma zona de ação, experiências e discursos com fronteiras mais ou menos
flexíveis que se constituem e reconstituem continuamente, mostrando que um mesmo lugar
pode albergar diversos caminhos de compreensão dos mesmos fenómenos. Contudo, o principal problema das abordagens de grande fôlego geográfico está no facto de nem sempre conseguirem dar a devida voz às particularidades transnacionais que se podem encontrar em zonas que partilham realidades regionais e/ou periféricas.
Apesar da enfermagem de matriz europeia se caracterizar por uma série de tradições mais
ou menos distintas, estas não se desenvolveram de forma independente entre si, notando-se
maiores semelhanças entre áreas que partilham matrizes linguísticas, enquadramentos religiosos, socioculturais e destinos políticos análogos. Infelizmente, muito do trabalho historiográfico tem-se voltado quase em exclusivo para casos nacionais, internos, raramente estabelecendo paralelos com outras realidades. Esta tentativa de enquadrar um espaço geográfico particular no âmbito de uma História mais global e inclusiva vai tendo cada vez mais adeptos, mas
5
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é sabido que no caso da História de Enfermagem o trabalho publicado de teor comparativo
acerca do sul do continente europeu é ainda escasso. Se por um lado já existem alguns estudos
para o norte da Europa,1 ou mesmo paralelos entre o mundo anglo-saxónico – com grande
peso para a comparação entre uma enfermagem globalmente entendida como “europeia” versus uma enfermagem “norte americana”,2 – a identidade da profissão tem-se mostrado muito
mais díspar dentro do continente europeu do que à partida se poderia pensar. As diferentes
narrativas vão-se acumulando, mostrando uma variedade que se explica cada vez mais pelas
suas especificidades locais, aspecto que parece saltar à vista quando olhamos mais atentamente para o sul do continente.
Há que reconhecer que a construção de uma história da enfermagem europeia de abrangência continental e a partilha de resultados se encontram ainda numa fase precoce,3 pelo que
os resultados mais imediatos podem surgir de trabalhos mais focados em especificidades regionais. Esta ideia pode parecer redutora, mas alicerça-se no pressuposto que a tomada de consciência sobre o papel de alguns países da periferia sul se estender muito para além dos seus
próprios limites: contextos como os da América Latina4 não se compreendem sem as diversas
influências de Portugal, Espanha, França ou Itália. O mesmo se poderia apontar – não só, mas
também – no tocante à influência de outras latitudes europeias no exercício da enfermagem
em continentes como a África, Ásia ou Oceânia.5
Por outro lado, e como já tivemos oportunidade de sublinhar – esta periferia meridional da
Europa partilha um conjunto particularmente próximo de identidades e tradições, constituindo-se como um tubo de ensaio particularmente adequado, tentando perceber se essas semelhanças se reproduziram no percurso da profissão e nos modelos de formação. Importa que
se amplie o campo de análise, saindo da esfera estritamente nacional e partilhar visões geograficamente mais alargadas.6
Mas antes mesmo de podermos realizar uma história “entrelaçada”, como seria desejável,
é preciso começar por algo mais simples e delinear os pressupostos para uma história comparada. E enquanto este quadro concetual e metodológico comum não se estabelece, pode começar-se pelo que é possível fazer: partilhar visões nacionais sobre uma variedade de temas e
subtemas, recorrendo a estudos – subsidiários ou de raiz – que espelhem as singularidades, os
paralelos e as diferenças, sejam mais ténues ou mais evidentes, mas sempre ilustradas e entendidas num ambiente europeu específico. Trata-se, portanto, de um trabalho de escolha. É esta
a abordagem que se pode encontrar na presente obra, que teve por base várias das palestras
e comunicações apresentadas no IV EIHE.

1

Cf. KREUTZER, Susanne – European Nursing Traditions and Global Experiences. An Entangled History. European
Journal for Nursing History and Ethics. 1 (2019), pp. 106-123.
2 Cf. NELSON, Sioban – Say Little, Do Much. Nursing, Nuns, and Hospitals in the Nineteenth Century. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2001.
3 Cf. RAFFERTY, Anne-Marie – Tiptoeing Towards a History of Nursing in Europe. Nursing History Review. 22 (2014),
pp. 107-113.
4 Cf. OGUISSO, Taka; FREITAS, Genival Fernandes de – English as a Barrier. Nursing History Review. 23 (2015), pp. 910.
5 Cf. SWEET, Helen; HAWKINS, Sue (Ed.) – Colonial caring. A history of colonial and post-colonial nursing. Manchester:
Manchester University Press, 2015.
6 Cf. COSTA, Rui Manuel Pinto – Nota de abertura. Para uma nova História da Enfermagem: uma visão partilhada. In
SÁ, Luís; et al. (coord.) - Livro de Atas do III Encontro Internacional de História da Enfermagem: A Enfermagem na
Oficina de Clio: perspetivas históricas em torno dos cuidados de enfermagem. Porto: Sociedade Portuguesa de História da Enfermagem, 2017, pp. 3-6.
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A uniformidade dos capítulos seguiu as áreas temáticas em que o evento se dividiu, capitalizando a divisão expressa no programa e articulando os artigos com uma malha concetual que
refletisse essa divisão; trata-se, no fundo, de uma distribuição que não deixa de ser uma escolha artificial, com propósitos mais programáticos do que operativos. Optou-se por dividir as
diversas contribuições em cinco grandes áreas temáticas: Percursos históricos e identidades nacionais da enfermagem; Entre a convivência e a resistência: a enfermagem sob os regimes autoritários contemporâneos; Tempos de conflito: Histórias(s) da enfermagem na Iª Guerra Mundial; Religiosas, assistência e enfermeiras; Biografar a profissão; e um capítulo final (Vários) onde se reúnem textos de temática diversa.
O que se pretendia que fosse um processo de edição relativamente expedito, acabou por
se prolongar muito para além do inicialmente previsto. A grande condicionante prendeu-se
com a pandemia de COVID19, fenómeno que compreensivelmente coartou todo o trabalho de
edição, a começar pela receção de diversos textos. Ainda por força do contexto pandémico,
alguns dos autores não os conseguiram enviar em tempo útil, pelo que os editores consideraram que não seria desejável continuar a privar os leitores da riqueza dos artigos já disponíveis
e que agora compõem este livro. Também por isso se optou por manter a referenciação bibliográfica originalmente escolhida por cada um dos autores, que não sendo uniforme, não deixa
de ser correta nas suas diferentes versões. E é precisamente aos autores desta obra coletiva
que endereçamos os nossos primeiros agradecimentos: pela riqueza de perspetivas e conhecimento novo que souberam aportar nos artigos que assinam, e pela confiança que depositaram nos editores /coordenadores. Sem o seu contributo, este volume não teria visto a luz do
dia.
Os editores gostariam também de expressar o seu agradecimento à Comissão Científica e
à Comissão Organizadora do IVº EIHE; àquela pelo valioso contributo na garantia de qualidade
dos palestrantes, e a esta na preparação e planeamento do evento. Por fim, uma referência
muito especial ao Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Católica Portuguesa do Porto,
que desde sempre acolheu e apoiou com generosidade as iniciativas da SPHE.
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A ENFERMAGEM HOSPITALAR EM PORTUGAL ENTRE OS SÉCULOS XVI E XIX: MITOS E REALIDADES
Maria Antónia Lopes1

A investigação sobre a história dos enfermeiros em Portugal anterior ao Estado Novo tem conhecido desenvolvimentos assinaláveis, fruto de esforços de historiadores especialistas em
História Social e de enfermeiros informados sobre a epistemologia historiográfica e a metodologia da investigação histórica. Contudo, se o conhecimento da enfermagem hospitalar portuguesa deu passos relevantes no que respeita aos períodos da Monarquia constitucional e da
Primeira República, o assunto continua por investigar para os séculos anteriores, o que provoca
a reprodução de afirmações desacertadas, não sustentadas em investigação e reveladoras de
desconhecimento das sociedades de então. Tais convicções implicam, por sua vez, interpretações menos corretas sobre as transformações da enfermagem portuguesa no século XIX. Antes do século XIX não havia em Portugal enfermeiras hospitalares de ordens ou congregações
religiosas e os hospitais escapavam à tutela eclesiástica. Por isso não houve perturbações nos
serviços de saúde com as leis anticongreganistas de 1833-1834. Por isso, também, quando no
último quartel do século XIX muitos médicos se opuseram à enfermagem hospitalar religiosa,
não se batiam contra a sua reintrodução, mas contra a sua entrada, a qual configurava uma
novidade absoluta no nosso país. Assim, para essa centúria devemos falar de uma gradual (e
ainda tímida) clericalização da assistência hospitalar e nunca de secularização ou laicização dos
cuidadores e dos dirigentes, pelo simples facto de que sempre haviam sido leigos. Para comprovar e esclarecer o que se afirmou, tentaremos explicar:
1. Quem eram as freiras portuguesas nos séculos XVI-XVIII: extração social, quotidianos, autorrepresentações, perceções de Deus e da sociedade.
2. Que hospitais existiam em Portugal nos séculos XVI-XVIII, quem os tutelava, quais os seus
quadros de funcionários e quem eram os doentes.
3. Que alterações ocorreram nas últimas décadas do século XIX e primeiros anos do XX que
permitiram a contratação de religiosas como enfermeiras em alguns hospitais do nosso país.
A especificidade portuguesa no quadro da Europa do Sul e dos países católicos em geral surgirá
assim como condição indispensável para a construção de uma história comparada dos cuidados hospitalares. Porque esta só pode fazer-se conhecendo profundamente o que se compara,

1 Faculdade de Letras Universidade de Coimbra. Doutora em História Moderna e Contemporânea pela Universidade

de Coimbra onde é Professora Agregada. Investigadora do Centro de História da Sociedade e da Cultura (UC) e
colaboradora do Centro de Estudos de História Religiosa (UCP).
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quer entre territórios, quer entre épocas. Ou então cair-se-á na armadilha de se comparar o
que se investigou com o que se pressupôs.

Introdução
A investigação sobre a história dos enfermeiros em Portugal em períodos históricos
recentes tem conhecido desenvolvimentos assinaláveis, fruto de esforços de historiadores especialistas em História Social e de enfermeiros informados sobre a epistemologia historiográfica e a metodologia da investigação histórica. Contudo, se o conhecimento da enfermagem hospitalar portuguesa da Época Contemporânea deu passos relevantes, o que se afirma sobre os séculos anteriores continua a ser, em demasiados
casos, reprodução de afirmações erróneas não sustentadas em investigação, reveladoras de desconhecimento da sociedade portuguesa dessas épocas, com frequência colhidas em bibliografia estrangeira e ignorando o que tem sido a produção de historiadores modernistas da assistência em Portugal. Por outro lado, como se parte de convicções que não correspondem à realidade anterior ao século XIX, interpretam-se incorretamente as transformações da enfermagem portuguesa verificadas a partir da segunda
metade desta centúria.
Começo por esclarecer alguns conceitos nem sempre devidamente percebidos
fora da área científica da História. Historiador é aquele que investiga em fontes da
época que trabalha, não o sendo quem só retoma e/ou sintetiza o que leu na bibliografia. Fonte é todo e qualquer vestígio produzido na época que se pesquisa e que, chegando ao nosso tempo, encontrou alguém que foi capaz de extrair dele informação sobre essa época. Investigação histórica é o resultado de pesquisa em fontes com aplicação de metodologia historiográfica de recolha, crítica, análise, interpretação e exposição. Bibliografia historiográfica são esses estudos, sempre sustentados em fontes e em
bibliografia historiográfica. Como se vê, na área do saber da História não se confundem
fontes e bibliografia nem, dentro desta, o que é um estudo historiográfico e o que não
passa de síntese ou reprodução de textos de outros, que só é aceitável com caráter
divulgativo (e devidamente abonado) e nunca, como é óbvio, em publicações ou reuniões científicas. Quanto a modernista, é o historiador especialista na Época ou Idade Moderna, sendo esta, em Historiografia, os séculos XVI, XVII, XVIII e ainda, na maioria dos
países europeus (incluindo o nosso), as primeiras décadas do século XIX; isto é, o período que vai das profundas transformações ocorridas no século XV às sociedades burguesas liberais oitocentistas de regimes políticos parlamentares com os poderes de soberania repartidos e assentes na igualdade jurídica da população e na garantia dos di-
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reitos individuais, que iniciam a Época Contemporânea. Como na Idade Moderna os hospitais eram instituições de assistência, é nesta área temática trabalhada por historiadores que se encontram informações seguras sobre o pessoal de enfermagem 2.
Contrariamente ao que se lê tantas vezes em autores não modernistas, antes do
século XIX não havia em Portugal enfermeiras hospitalares de ordens ou congregações
religiosas e os hospitais escapavam à tutela eclesiástica. Por isso não houve perturbações nos serviços de saúde com o encerramento dos mosteiros e conventos masculinos
em 1834 e com o gradual desaparecimento dos femininos a partir de então. Por isso,
também, quando no último terço do século XIX muitos médicos se opuseram à enfermagem hospitalar religiosa, não se batiam contra a sua reintrodução, mas contra a sua
entrada, a qual configurava uma novidade absoluta no nosso país. Assim, para essa centúria devemos falar de uma gradual (e ainda tímida) clericalização da assistência hospitalar e nunca de secularização e de laicização dos cuidadores, dos dirigentes e das instituições, como se continua a afirmar, pelo simples facto de que sempre haviam sido seculares e ainda se estava longe da laicização – conceitos estes também tantas vezes
confundidos, mas tão distintos e facilmente distinguíveis, pois secularização equivale a
desclericalização e laicização, na Europa, a descristianização.
Para comprovar e esclarecer o que se afirmou, tentaremos neste texto explicar:
1. Quem eram as freiras portuguesas nos séculos XVI-XVIII: propósitos das ordens e
extração social, quotidianos, autorrepresentações e perceções de Deus e da sociedade
por parte das religiosas.
2. Que ordens ou congregações masculinas havia no nosso país consagradas à enfermagem.
3. Que hospitais existiam em Portugal nos séculos XVI-XVIII, quem os tutelava e
quem eram os doentes.
4. Quem trabalhava nos hospitais e, concretamente, quem era o pessoal de enfermagem.
5. Que alterações ocorreram nas últimas décadas do século XIX que permitiram a
contratação de religiosas como enfermeiras em alguns hospitais do nosso país.
1. As freiras portuguesas dos séculos XVI-XIX
O Concílio de Trento (1545-1563) impôs às freiras a clausura total e perpétua, o que
implicava não só a proibição de sair do mosteiro ou convento, como ainda o de serem
vistas por pessoas do exterior. Basta esta circunstância para que tenhamos de formular
a questão óbvia: como seria possível às religiosas desempenhar algum papel social na
2

Leiam-se, sobretudo, Isabel dos Guimarães SÁ, Laurinda ABREU, Maria Marta Lobo de ARAÚJO, Maria Antónia LOPES
e, já de geração académica mais recente, António Bento PACHECO, Isabel RODRIGUES, Lisbeth RODRIGUES e Paula SOFIA
FERNANDES.
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comunidade e, concretamente, nos hospitais? Poder-se-á (e dever-se-á) responder que
prática e norma nunca foram coincidentes e que a violação da clausura seria frequente.
Sem dúvida que assim foi. Mas desejariam ou sequer perspetivariam as freiras exercer
tais funções? E os objetivos das ordens religiosas femininas então existentes implicariam atividade social? A resposta é negativa às duas questões.
À exceção dos casos a seguir explicitados (e que nasceram como congregações e
não como ordens religiosas 3), as ordens religiosas femininas implantadas em Portugal
eram contemplativas, com imposição de total clausura e sem que nas suas regras e estatutos privados se previsse qualquer modalidade assistencial dirigida à população externa aos cenóbios. A admissão num mosteiro ou convento obrigava à entrega de um
dote cujo valor era sempre impossível de alcançar pelos grupos sociais não favorecidos.
As freiras eram, pois, mulheres da aristocracia e burguesia endinheirada. Ser freira professa ou apenas parente de uma dessas mulheres constituía para os grupos sociais em
ascensão marca de distinção que nunca deixavam de invocar. Professar numa ordem
religiosa em convento ou mosteiro de prestígio (e alguns reservavam-se à nobreza, enquanto outros elevavam o valor dos dotes de forma a afastar indesejáveis) era, portanto, uma forma de vida própria de elites. O quotidiano previsto era de índole contemplativa, querendo isto dizer que, seguindo as normas à letra, a maior parte do tempo
dessas mulheres seria consumido a rezar, além das tarefas de gestão da instituição e
“lavores de agulha”. Para as atividades prosaicas de lavar, limpar, cozinhar, ... havia as
conversas ou irmãs leigas, as criadas e as escravas 4. Vemos, portanto, que nos cenóbios
se reproduziam as desigualdades sociais. E nem de outra forma poderia ser, pois estamos em sociedades intrínseca e desejadamente desiguais, ou, usando a terminologia
consagrada, em sociedades organicistas. Ora, quando se interpreta a sociedade como
um corpo humano constituído por diferentes órgãos, cada um com a sua função e valoração específicas, a homogeneidade social era desordem e atentado à vontade divina.
Como poderiam, pois, tais mulheres (e as suas famílias) conceber-se como tratadoras
de corpos doentes de pessoas estranhas, pobres e sujas, tarefas que não competiam
ao seu estatuto? É claro que as regras e regimentos das ordens religiosas masculinas e
femininas estipulavam o serviço de enfermagem (embora esta palavra ainda não existisse) para os seus iguais, como ação de amor ao próximo, mas essa atividade era exclusivamente interna. Enfermeira/o significava apenas aquela/e que cuidava da pessoa enferma e não atividade permanente; e enfermaria era a divisão do mosteiro, convento,
recolhimento, colégio ou hospital onde os enfermos estavam acamados.

3

Congregações eram (entre outros significados) as comunidades religiosas em que se faziam apenas votos simples;
contrapunham-se às ordens onde se professavam votos solenes.
4 As conversas não eram freiras professas e, como tal, não tinham voz nas decisões da comunidade. Haviam entrado
sem dote, cuja falta compensavam com o trabalho quotidiano. Estavam obrigadas à clausura e oração e não se
misturavam com as “verdadeiras” freiras. Quanto às criadas e escravas, também enclausuradas, podiam ser da instituição ou privativas de feiras professas. Sobre freiras portuguesas e os seus quotidianos ver sobretudo a produção
de Antónia Fialho CONDE e Margarida Nogueira LALANDA.
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Por outro lado, vendo-se a si próprias como esposas de Deus e a este como um
marido antropomorfizado, tão cioso e possessivo como o eram os maridos que elas conheciam, seria inaceitável que as religiosas professas exercessem assistência hospitalar
ou qualquer outra ação social que implicava circular, falar, tocar, ver e ser vista. Leia-se
estre trecho de Soror Maria do Céu, uma freira portuguesa que viveu entre 1658 e 1753:
“Todo aquelle, que se atreve a pôr os olhos nas Esposas de Deos, merece que lhos
tirem, as outras culpas sente-as Deos na sua Magestade esta culpa sente-a Deos no seu
ciume, e dar ciumes a Deos he delicto taõ grande, que melhor soffrerá o ser offendido
em quanto Senhor, que o ser offendido em quanto amante”5.

Há, portanto, que ter muito cuidado com anacronismos em que se cai facilmente
quando não se conhece a fundo a época a que nos referimos, ao nível das lógicas, conceções e representações mentais.
De extração social diferente, existiram na Europa de inícios da Época Moderna algumas congregações femininas com vida ativa no exterior, mas os decretos tridentinos impuseram a clausura, alterando os seus objetivos. As que conseguiram mantê-los não
eram autênticas freiras porque só faziam votos simples temporários, a forma que encontraram de fugir ao enclaustramento que lhes seria imposto se pretendessem ser freiras
professas. Temos, pois, de perceber se algumas destas congregações se instalaram em
Portugal e se exerceram enfermagem hospitalar. Para tal, vamos seguir Maria do Pilar
Vieira.
As Ursulinas foram criadas em Itália em 1535 e inicialmente não faziam votos nem
usavam hábito, vivendo “com as próprias famílias e andavam pela cidade para cuidar dos
doentes, dar catequese e exortar os habitantes à penitência”. Em 1568, já após a morte
da fundadora, receberam “uma regra, compreendendo a vida comum, o uso do hábito
e os três votos simples. Como a regra das Ursulinas lhes impunha a obra da catequese
nas paróquias e os votos eram simples e particulares, [...] tinham clausura mas podiam
sair para exercer a sua missão”6.
O “processo de transformação monástica”, em cumprimento dos decretos tridentinos, impondo a clausura total e profissão solene, ocorreu no século XVII. Para manterem
pelo menos parte dos objetivos iniciais, abriram escolas para meninas internas nos conventos. Foi já com estas características que entraram em Portugal, só em meados do
século XVIII, onde abriram três casas: em Pereira (concelho de Montemor-o-Velho), Viana do Castelo e Braga7. Uma outra ordem feminina cujo carisma fundacional era o socorro aos necessitados foram as Salesianas ou Visitandinas, nascidas em França em 1610.
Já depois de Trento, portanto, embora inicialmente fizessem apenas votos simples e ti-

5

Soror Maria do CÉU. Obras varias e admiraveis, Lisboa: Manoel Fernandes da Costa, 1735, p. 53.
Maria do Pilar VIEIRA. Ursulinas. In: Carlos Moreira de AZEVEDO, dir. Dicionário de História Religiosa de Portugal, vol.
P-V. Lisboa: Círculo de Leitores, 2001, p. 324.
7 Idem, ibidem, p. 325.
6
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vessem “por finalidade visitar os pobres e doentes”. Rapidamente foram também atingidas pelos decretos tridentinos e passaram a fazer votos solenes e a viver em clausura.
Instalaram-se em Portugal tardiamente, em 1784, onde só tiveram uma casa, em Lisboa,
onde recebiam para educação meninas nobres 8. Finalmente, as Irmãs de S. Vicente de
Paulo (ou Filhas da Caridade ou Irmãs da Caridade), surgiram em França em 1633 com o
intuito de acudir aos necessitados. Tal como as Ursulinas do século XVI, viviam em clausura, mas como fizeram sempre apenas votos temporários, podiam atuar no exterior.
Foi só em 1819 que as primeiras, em reduzido número, se estabeleceram em Portugal.
Não conseguiram expandir-se e nunca exerceram enfermagem hospitalar9.
Em suma: na Época Moderna as freiras portuguesas viviam em estrita clausura, sem
exercer atividades caritativas junto das populações. A religiosa enfermeira hospitalar ou
cuidadora de expostos na Idade Moderna portuguesa é, portanto, um mito do imaginário atual. Contribui para esta última fábula o erro comum de se confundir rodas de conventos com rodas de expostos10. Resta saber se antes do Concílio de Trento houve em
Portugal enfermagem religiosa hospitalar feminina. Certo é que pelo menos desde os
finais do século XV nem no Hospital de Todos os Santos nem no das Caldas da Rainha
havia freiras enfermeiras ou exercendo qualquer outra atividade11.
2. Ordens e congregações masculinas consagradas à enfermagem
A ordem masculina dos Hospitaleiros de S. João de Deus, vocacionada para a assistência hospitalar, foi fundada em Granada em 1539 pelo português João Cidade (S. João
de Deus). Os hospitaleiros chegaram a Portugal em 1606, instalando-se em Montemoro-Novo, terra natal do fundador. Iniciaram a administração hospitalar no contexto da
Guerra da Restauração, assistindo aos soldados nos hospitais militares sobretudo junto
à fronteira12. E foi essa a sua especialidade: a enfermagem em hospitais militares, embora houvesse em Portugal outros hospitais militares sem pessoal religioso, tutelados
pelo Exército, e a Coroa recorresse também aos hospitais civis (sobretudo das misericórdias, por serem a grande maioria, mas podendo não o ser)13.
8

Maria do Pilar VIEIRA. Ordem da Visitação de Santa Maria. In: C. M. AZEVEDO, dir. Dicionário de História Religiosa de
Portugal, vol. J-P, Lisboa: Círculo de Leitores, 2001, p. 334.
9 Maria do Pilar VIEIRA. Irmãs de São Vicente de Paulo. In: C. M. AZEVEDO, dir. Dicionário de História Religiosa de Portugal,
vol. C-I. Lisboa: Círculo de Leitores, 2000, p. 476.
10 As rodas dos conventos de freiras serviam para fazer entrar e sair do edifício cartas e pequenos volumes sem que as
religiosas vissem o interlocutor nem fossem vistas por este. Com o mesmo objetivo se adotou esse mecanismo para os
expostos e, tal como a freira que se postava no interior junto da roda era chamada rodeira, assim o era também a funcionária da roda dos enjeitados, que devia permanecer sempre a postos para acolher uma nova criança. Em Portugal, o socorro
aos expostos cabia às câmaras municipais.
11 Lisbeth RODRIGUES . Os hospitais portugueses no Renascimento (1480-1580): o caso de Nossa Senhora do Pópulo das Caldas da Rainha. Braga: Tese de Doutoramento em História Moderna apresentada à Universidade do Minho, 2013, passim.
12 Ver Augusto Moutinho BORGES. Reais Hospitais Militares em Portugal (1640-1834). Coimbra: Imprensa da Universidade, 2009.
13 O tratamento de militares em hospitais de misericórdias tem sido trabalhado sobretudo por Maria Marta Lobo de
Araújo. Um exemplo de hospital que não era gerido por uma misericórdia mas que teve de receber soldados, como
todos, é o da Universidade de Coimbra.
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Existiu no nosso país uma congregação masculina que se dedicou à administração
hospitalar, a Congregação dos Cónegos Seculares de S. João Evangelista, mais conhecida por Loios. De origem portuguesa e por ordem de D. João III, teve a seu cargo, por
períodos longos ou efémeros, os hospitais de Caldas da Rainha, Coimbra, Santarém,
Évora, Montemor-o-Novo e outros pequenos hospitais alentejanos 14. Nos hospitais das
Caldas da Rainha e Real de Coimbra (os maiores) permaneceram muito tempo, até 1772.
Em ambos os casos, estiveram sempre sob fiscalização da Mesa da Consciência e Ordens
e foram repetidamente acusados de administração e prática clínica deficientes, levando
os monarcas várias vezes a afastá-los total ou parcialmente, até que em 1772 foram dispensados para não mais voltarem15. Os Loios empregavam enfermeiros e enfermeiras
leigos, pessoal menor que exercia uma ocupação e não um ofício, como em todos os
hospitais portugueses.
Por fim, com muito menos relevo, devemos referir os Obregões, vindos de Castela,
que aturam no Hospital de Todos os Santos apenas em 1593-1606 e 1630-44. Neste último ano foram afastados pela Mesa da Misericórdia “por muitas culpas e erros” 16. Notese que as duas contratações, talvez não por acaso, ocorreram durante o período da
União Ibérica.
Em 1834, como se sabe, decretou-se a extinção imediata das ordens religiosas masculinas. Quanto às femininas, com noviciados proibidos desde o ano anterior, o encerramento das instituições foi gradual (até à morte da última freira), mantendo-se os seus
quotidianos o que sempre haviam sido; ou melhor, naquilo que era possível permanecer
inalterado, dada a rarefação gradual das monjas. Face ao que acabou de ser dito, percebe-se que o decreto de 1834 pouco ou nenhum impacto podia ter tido nos cuidados
de enfermagem hospitalar do nosso país. Mas desça-se ao terreno, como se deve fazer
sempre em História, para observarmos de perto o pessoal de enfermagem dos hospitais
portugueses antes e depois da implantação do Liberalismo.

3. Os hospitais portugueses dos séculos XVI a meados do XIX
Foi só partir do século XVI que por toda a Europa, e muito gradualmente, os hospitais se especializaram em receber apenas doentes, porque até então acolhiam também,
sem que muitas vezes lhes assegurassem cuidados médicos, viajantes, peregrinos, pobres (vitalícia ou temporariamente) e expostos. Na feliz expressão de Colin Jones – que
para tal jogo semântico teve de recorrer a uma língua latina –, o hospitalizado passou de
14

Pedro Vilas Boas TAVARES. Lóios. In: C. M. AZEVEDO, dir. Dicionário de História Religiosa de Portugal, vol. J-P, cit., p.
149.
15 Maria Antónia LOPES. Pobreza, Assistência e Controlo Social em Coimbra 1750-1850, vol. I. Viseu: Palimage, 2000, pp.
617-625; Isabel RODRIGUES. Doença e cura: Virtude no Hospital Real das Caldas (1706-1777). Elementos sociais e económicos. Lisboa: Tese de Mestrado em História Moderna apresentada à FLUL, 2007, pp. 27-28, 60-64.
16 António Bento PACHECO. De Todos-os-Santos a São José. Textos e contextos do “esprital grande de Lisboa”. Lisboa:
Tese de Mestrado em História Moderna apresentada à FSCH-UNL, 2008, p. 322. Muito mais tarde, em 1758, a ordem
italiana dos Camilos foi contratada para nesse hospital confessarem e “agonizarem os moribundos”, não exercendo
atividade de enfermagem (Idem, ibidem, p. 166).
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pauvre malade a malade pauvre, isto é, deixou de ser o pobre que podia estar doente
para ser o doente que era pobre 17. Em Portugal, essa evolução acompanhou, embora
sem relação causal, a integração dos hospitais nas misericórdias, criação mais recente.
A partir do reinado de D. Duarte (1433-1438), mas intensificando-se com D. João II
(1481-1495) e sucessores, verificou-se a tendência (que não era só portuguesa) para fundir em unidades maiores os pequenos institutos hospitalares dispersos e pouco eficientes, culminando em 1492 com a criação em Lisboa do Hospital de Todos os Santos que
resultou, precisamente, da fusão de 43 hospitais. Os objetivos deste hospital, patentes
no seu regimento, ilustram a transformação de “instituição de caridade para toda a espécie de assistência” em “local vocacionado e organizado para o tratamento e eventual
cura dos doentes” com “uma condição: que esses doentes fossem pobres”18. Nos reinados seguintes, foram reunidos os hospitais do Porto, Évora, Coimbra, Santarém, Setúbal
e outros menores e, desde 1514, com o Regimento das Capelas e Hospitais, estabeleceuse a uniformização da fiscalização régia e das formas de gestão hospitalar. Deve sublinhar-se que em Portugal da Idade Moderna, ao contrário dos restantes países católicos
pós-Trento, os hospitais não eram instituições sob jurisdição episcopal escapando, portanto, à sua tutela (mesmo que apenas nominal) e, por isso, também às ambiguidades e
conflitos sobre a sua administração19.
Logo no século XVI houve anexação de hospitais às misericórdias. Estas irmandades
portuguesas eram instituições civis, sem qualquer dependência da Igreja e sem paralelo
noutros países20. Fundadas na transição do século XV para o XVI, espalharam-se por todo
o território continental, insular e colonial. Eram irmandades “sob imediata proteção régia”, compostas por homens dos estratos médio e superior de cada localidade, constituídas por mandato do monarca ou com a sua autorização, e com regulamentos obrigatoriamente aprovados pelo poder central, que as tutelava. Embora fossem irmandades
ou confrarias (a forma associativa que o século XV conhecia), distinguiam-se das restantes pela natureza jurídica, que era civil, e pelas atividades, que eram de caráter espiritual
mas também social e dirigidas para o exterior de si próprias. A ação das misericórdias ou
santas casas integrava-se na doutrina católica, mas eram associações de leigos, ainda
que também os clérigos nelas ingressassem, mas na qualidade de cristãos, como todos
os outros. Assim sendo, as misericórdias estiveram sempre isentas da jurisdição eclesiástica, querendo isto dizer que nem os párocos nem os bispos tinham poder de intervenção legal na sua atividade. Os próprios padres capelães, necessários às atividades de assistência espiritual, eram contratados pelas Mesas diretivas e considerados funcionários,
sem que as autoridades eclesiásticas fossem ouvidas.
17

Colin JONES. The Construction of the Hospital Patient in Early Modern France. In: Norbert FINZSCH; Robert JÜTTE, ed.
Institutions of Confinement. Hospitals, Asylums and Prisons in Western Europe and North America, 1500-1950. Cambridge:
Cambridge University Press, 2003, p. 57.
18 Manuela MENDONÇA. Albergarias e hospitais no Portugal de quatrocentos. Revista de Ciências Históricas. 1996, 11, pp.
39-53.
19 Cf. Jean-Pierre GUTTON, ed. Les administrateurs d'hôpitaux dans la France de l'ancien régime. Lyon: Presses Universitaires de Lyon, 1999.
20 As instituições homónimas espanholas e italianas tinham natureza e funções totalmente distintas.
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Em meados do século XVIII a maioria dos hospitais portugueses era já administrada
pelas misericórdias. E fazia sentido, porque como os hospitais se destinavam a pobres,
eram instituições de assistência. Em inícios de setecentos, Bluteau define hospital como
“Lugar publico em que se curaõ doentes pobres” 21 e nos finais da centúria Morais mantém a definição, acrescentando-lhe ainda a aceção de local de abrigo de pobres andantes: “casa onde se curão doentes pobres. Onde se agasalhão hospedes e viandantes pobres”22.
No século XIX, apesar de muitos regulamentos hospitalares já preverem a admissão
de doentes a troco de pagamento, os hospitais continuavam a ser para pobres. Escrevia
Mouzinho da Silveira em 1832: “os hospitais são destinados para receber e tratar as
pessoas de ambos os sexos que, sendo necessitadas e não tendo família, são atacadas
de moléstias, de feridas graves e de enfermidades que requeiram cuidados de curativo
especial”23. Quinze anos depois, eis as palavras de José Silvestre Ribeiro: “existem em
Portugal esses admiraveis e direi até sublimes estabelecimentos pios, os hospitaes, nos
quaes a pobreza encontra agasalho para o curativo de suas infermidades”24. Note-se que
no dizer do autor a pobreza vai procurar o agasalho para se curar. A cura parece decorrer
do agasalho. Hoje diríamos que procura o tratamento, o saber dos especialistas, a cura,
não o agasalho. Aliás, como ninguém podia prever as futuras conquistas da ciência médica, acreditava-se que com a melhoria das condições de vida, os hospitais – casas de
caridade para indigentes – iriam desaparecer ou, pelo menos, diminuir drasticamente.
Assim o pensava José Henriques Nogueira, um importante pensador, introdutor das
ideias socialistas em Portugal 25. E em 1870 os doentes hospitalizados continuavam a ser
descritos como “desgraçados que buscam n’uma enxerga do hospital o allivio e o conforto que a fortuna adversa lhes não permitiu receberem no proprio domicilio”26.
Contudo, existia uma especialidade hospitalar que desde sempre recebia ricos e
pobres, nobres e plebeus: os hospitais termais, sendo o maior de todos o das Caldas da
Rainha. Mas nem por isso o pessoal de enfermagem era distinto dos restantes hospitais.
Expliquemo-nos. Consistindo o tratamento na imersão em águas termais, esses estabelecimentos dependiam em absoluto do local, não permitindo aos grupos sociais que
nunca entravam num hospital recorrer à terapia em casa. Mas, como é óbvio, nunca se
misturavam nas piscinas. Na década de 1870 a aristocrata franco-italiana Maria Ratazzi
ficou horrorizada quando percebeu que, por equívoco, se tinha banhado no tanque das
pobres do hospital27.

21 Rafael BLUTEAU. Vocabulario Portuguez e Latino, vol. IV. Coimbra: Colégio das

Artes da Companhia de Jesus, 1713, p.
64.
22 António MORAIS. Diccionário de Língua Portugueza, vol. I. Lisboa: Simão Thaddeo Ferreira, 1789, p. 686.
23 Relatório dos decretos de 16 de maio de 1832.
24 Apontamentos sobre as classes desvalidas e institutos de beneficencia. Funchal: Typ. do Madeirense, 1847, p. 24.
25 O estudo sobre a Reforma em Portugal. In: Obra Completa I. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1976, pp. 107109 [1ª ed.: 1851].
26 Gazeta Médica de Lisboa, 1870, p. 450.
27 Maria RATTAZI. Portugal de relance. Lisboa: Antígona, 1997, pp. 439-440 (1ª ed.: 1879).
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4. O pessoal hospitalar dos séculos XVI a meados do XIX
Debrucemo-nos agora sobre os funcionários de hospitais portugueses para concluirmos quem era, efetivamente, o pessoal de enfermagem. Veja-se o quadro seguinte:
Quadro 1 – Pessoal do Hospital de Todos-os-Santos segundo o Regimento de 150428
Cargo

Nº

Ordenado anual em reais

Provedor
Veador
Capelão
Almoxarife
Escrivão
Físico
Boticário
Cirurgião residente
Hospitaleiro
Hospitaleira
Despenseiro
Cozinheiro
Enfermeiros Maiores
Cirurgião externo
Porteiro
Alfaiata
Lavadeira
Enfermeira
Ajudante da Cozinha
Ajudante da Botica
Cristaleira
“Pessoas” auxiliares
Moço da capela
Ajudante de Cirurgia
Enfermeiros Pequenos
Ajudanta da enfermeira
Barbeiro e sangrador
Atafoneiro
Amassadeira
Forneira
Escravos
Escravas

1

30.000 + Alojamento
8.000 + Alojamento + Alimentação
6.000 + Alojamento + Alimentação
12.000 + Alojamento
12.000 + Alojamento
18.000 + Alojamento
15.000 + Alojamento
12.000 + Alojamento
12.000 + Alojamento
Alojamento + Alimentação
6.000 + Alojamento + Alimentação
6.000 + Alojamento + Alimentação
6.000 + Alojamento + Alimentação
6.000
4.000 + Alojamento + Alimentação
4.000 + Alojamento + Alimentação
4.000 + Alojamento + Alimentação
3.000 + Alojamento + Alimentação
3.000 + Alojamento + Alimentação
3.000 + Alojamento + Alimentação
3.000 + Alojamento + Alimentação
3.000 + Alojamento + Alimentação
2.000 + Alojamento + Alimentação
2.000 + Alojamento + Alimentação
2.000 + Alojamento + Alimentação
2.000 + Alojamento + Alimentação
3.000
A definir pelo provedor
A definir pelo provedor
A definir pelo provedor

2

1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
3
3
1
4
2
2
7
1
1
1
1
1
4
2

Proveniência: António Bento Pacheco. De Todos-os-Santos a São José..., cit. pp. 54-55.

28

Este Regimento pode ler-se em Isabel dos Guimarães SÁ e José Pedro PAIVA, dir. Portugaliae Monumenta Misericordiarum 3. A fundação das misericórdias: o reinado de D. Manuel I. Lisboa: União das Misericórdias Portuguesas, 2005,
doc. 25, pp. 75-107.
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Conclui-se, portanto, que enfermeiros e enfermeiras eram pessoal menor e que já
muito antes do Concílio de Trento não havia qualquer religiosa a prestar cuidados hospitalares, não tendo sido o enclaustramento imposto pelos padres conciliares a impedir
tal serviço. Também não havia clérigos ou monges a dedicar-se aos enfermos, salvo,
naturalmente, no que respeitava a assistência espiritual, entregue ao capelão. E o
mesmo se passava no Hospital das Caldas da Rainha, embora, como já se explicou, todos os grupos sociais recorressem a ele. Mas também aí os enfermeiros e enfermeiras
eram pessoas humildes que, aliás, só se ocupavam dos doentes pobres. Segundo o
Compromisso de 1512, enfermeiras e enfermeiros do Hospital das Caldas da Rainha recebiam exatamente o mesmo (6.000 reais anuais), não sendo o salário apreciado por
critérios de género29. Isso irá mudar logo no século XVI30, acentuando-se ainda mais nas
centúrias posteriores. O Regimento de 1775 previa a contratação de 7 enfermeiros e 4
enfermeiras, recebendo eles os mesmos 6.000 réis por ano e ração crua, enquanto a
elas se pagavam apenas 4.000 réis anuais e a mesma ração 31.
Pelos vencimentos estabelecidos para o Hospital de Todos os Santos em 1504, percebe-se também que, apesar da modéstia do pessoal de enfermagem, havia uma hierarquia interna, com a categoria de enfermeiro maior igualada à de despenseiro e de
cozinheiro. Nestes casos, em que existiam maiores/pequenos ou enfermeiros/as e ajudantes, ascendia-se a categoria superior depois de algum treino como auxiliar 32. É claro
que a fonte utilizada diz-nos apenas o que se previa, podendo na prática alterar-se este
quadro. Contudo, se observarmos a lista e vencimentos dos funcionários do Hospital de
Todos os Santos 250 anos depois, não a partir dos estatutos mas dos pagamentos efetuados, conclui-se que a estrutura geral não mudara muito.

29

Ver quadro do pessoal estabelecido pelo Compromisso de 1512 em Lisbeth RODRIGUES. Os hospitais portugueses no
Renascimento..., cit., p. 845 e o Compromisso integral em Isabel dos Guimarães SÁ e José Pedro PAIVA, dir. Portugaliae
Monumenta Misericordiarum 3..., cit., doc. 29, pp. 132-151.
30 Lisbeth RODRIGUES. Os hospitais portugueses no Renascimento..., cit., p. 847.
31 Isabel RODRIGUES. Doença e cura..., cit., p. 46.
32 António Bento PACHECO. De Todos-os-Santos a São José..., cit., pp. 133-134.
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Quadro 2 – Despesas com alguns funcionários do Hospital de Todos os Santos em
1758/59
Cargo

Nº

Ordenado mensal em réis

Comprador
1
7.202
Trinchante
1
7.070
Cozinheiro
1
5.600
Porteiro
1
?
Cristaleira e parteira
1
3.900
Enfermeiro
14
3.600
Roupeira
1
3.104
Carreiro
2
2.333
Homens do esquife
4
2.210
Coveiro
1
2.000
Enfermeira das febres
2
1.907
Enfermeira das feridas
2
?
Enfermeira das camarentas33
1
1.896
Ajudanta das enfermeiras das febres
2
1.865
Ajudanta das enfermeiras das feridas
1
1.799
Ajudanta da enfermeira das camarentas
1
1.709
Homem que pede panos e fios
1
1.500
Varredor
1
1.200
Proveniência: António Bento Pacheco. De Todos-os-Santos a São José..., cit., Anexo 6.

Contudo, os enfermeiros situavam-se agora (como em geral acontecia) muito abaixo
do cozinheiro e recebiam ainda menos do que a cristaleira e a parteira, mas todos tinham
aquela categoria, não existindo ajudantes. Nas mulheres, quase metade era mantida na
qualidade de ajudante e as que auferiam maiores salários, as enfermeiras das febres, apenas duas, continuavam a receber cerca de metade do ordenado dos colegas masculinos.
Observe-se agora de perto um hospital mais pequeno mas bem maior e complexo
do que a quase totalidade dos hospitais portugueses: os Hospitais da Universidade de
Coimbra (HUC).

33

Camarenta: que sofre de câmaras (diarreia).
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Quadro 3 - Funcionários dos HUC em 177934
Hospital da Conceição
Cargo

Nº

Ordenado em réis

Capelão

2

2º cirurgião e fiscal das enfermarias
Despenseiro e comprador
Ajudante do despenseiro/comprador
Contínuo das aulas

1
1
1
1

Sacristão
Porteiro das enfermarias dos homens
Porteiro da porta da rua
Cozinheiro
Ajudante da cozinha
Porteira das enfermarias das mulheres
Roupeira e fiscal
Enfermeira
Enfermeiro

1
1
1
1
1
1
1
2
2

60.000/ano + meio anal
de missas a 120 cada
60.000/ano
240/dia
120/dia
200/dia+propinas+60/matrícula de praticantes de cirurgia
100/dia
100/dia
100/dia
100/dia
80/dia
80/dia
80/dia
80/dia
60/dia

Ajudante das enfermarias gerais, servindo de enfermeiro da Convalescença
dos homens
Ajudanta das enfermarias das mulheres,
servindo de enfermeira da Convalescença
Servente (homem)

1

60/dia

1

60/dia

variável
variável

50/dia

Servente (mulher)

Observações

A seco

Praticantes de cirurgia
Praticante de cirurgia
Praticante de cirurgia

40/dia

Hospital de S. Lázaro
Enfermeiro e sangrador
Enfermeira e cozinheira
Serventes (mulheres)

1
120/ dia
A seco
1
120/dia
A seco
variá80/dia
A seco
vel
Fonte: Arquivo da Universidade de Coimbra (AUC). Hospitais da Universidade. Arrendamento de bens,
despesa com obras, regulamentos, pessoal, militares enfermos, séc. XVIII-XIX.

Ressaltam aqui três aspetos: no pequeno Hospital de S. Lázaro, tanto o enfermeiro
como a enfermeira acumulavam a sua função com outra atividade; os enfermeiros do
Hospital Real podiam conjugar o exercício da sua ocupação com a aprendizagem de
cirurgia e esse benefício estendia-se às mulheres; por fim, estes enfermeiros recebiam
34

Os médicos não integravam o quadro hospitalar.
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menos do que os porteiros, o sacristão, o cozinheiro e o seu ajudante, a roupeira e até
menos do que as enfermeiras. Como explicar esta última situação?
Em novembro de 1786 os enfermeiros do Hospital Real requereram aumento de
ordenado para 120 réis diários, alegando que 60 por dia eram insuficientes para se vestirem com decência, ser o trabalho exorbitante e ganharem menos do que as enfermeiras, tendo estas menos dispêndio e trabalho. À exceção do contínuo das aulas, os funcionários do Hospital Real comiam e dormiam no estabelecimento e por isso os enfermeiros limitam-se a referir as despesas de vestuário. Diga-se que face aos salários que
se pagavam na época a trabalhadores não qualificados, como era o caso, ser alimentado
pela entidade patronal era economicamente muito significativo, mas mesmo assim, o
preço do vestuário era excessivo para o que ganhavam. Um capote, uma véstia, uns
calções e uma camisa (a indumentária de um homem) comprados para um pobre em
1760, pela Misericórdia de Coimbra, custaram 6.250 réis, cinco anos depois umas botas
ficaram em 4.000 réis e em 1813 uma véstia e uns calções importaram em 3.700 réis 35.
Para decidir sobre o requerimento dos enfermeiros, a Junta da Fazenda da Universidade ordenou ao diretor do hospital que explicasse a razão da diferença de ordenados
e que remetesse o quadro completo dos funcionários. Do hospital responderam que os
enfermeiros ganhavam menos porque simultaneamente aprendiam a arte de cirurgia,
assistindo a aulas e praticando nos doentes “e sahem dipois do Hospital a ocupar as
milhores acomodaçoens que há para os chirurgioens” 36 e que os empregados eram
como se sistematiza:

35

Arquivo da Misericórdia de Coimbra (AMC). Receita e Despeza dos irmãos Mordomos da Capela, Visitadores de doentes e presos, 1750/51-1791/92.
36 AUC. Hospitais da Universidade. Administração e contabilidade. Docs. diversos relativos a obras, séc. XVI-XIX.
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Quadro 4 - Funcionários dos HUC em 1786
Hospital Real
Cargo

Nº

Ordenado em réis

Observações

Capelão
Despenseiro
Contínuo das aulas
Ajudante do despenseiro/comprador
Guarda da porta
Cozinheiro
Ajudante da cozinha
Porteira
Roupeira
Enfermeira
Sacristão
Enfermeiro
Ajudante de enfermeiro
Servente (homem)
Servente (mulher)

2
1
1
1

150.000/ano
240/dia
200/dia
120/dia

Sem ração
Com ração
Com ração
Com ração

1
1
1
1
1
2
1
2
1
variável
4

100/dia
100/dia
80/dia
80/dia
80/dia
80/dia
60/dia
60/dia
60/dia
50/dia
40/dia

Com ração
Com ração
Com ração
Com ração
Com ração
Com ração
Com ração
Com ração
Com ração
Com ração
Com ração

20.000/ano
120/ dia
120/dia
80/dia
1500, 12 alqueires de milho e 2 alqueires de
azeite/ano

Sem ração
Sem ração
Sem ração
Sem ração
Sem ração

Hospital de S. Lázaro
Médico
Enfermeiro
Cozinheira
Servente (mulher)
Tronqueiro da albergaria

1
1
1
variável
1

Fonte: AUC. Hospitais da Universidade. Administração e contabilidade. Docs. diversos relativos a obras,
séc. XVI-XIX.

Estranhamente, o lugar de cirurgião desapareceu do Hospital Real, por certo integrado noutra folha de pagamento, tal como os médicos. O contínuo, que passou a alimentar-se no hospital, auferia agora um vencimento bastante mais avultado e já não é
mencionada a mulher que servia de enfermeira das convalescentes e aprendia cirurgia.
Porque o ordenado se manteve, a cozinheira do Hospital de S. Lázaro seria simultaneamente enfermeira das mulheres.
Sabemos também que entre abril de 1790 e junho de 1797 o quadro do pessoal hospitalar foi o seguinte:
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Quadro 5 - Funcionários dos HUC, 1790-1797
Hospital Real
Nº

Ordenado em réis

Obs.

Capelão

Cargo

2

Sem ração

Cirurgião
Despenseiro/comprador
Contínuo das aulas

1
1

O 1º com 150.000/ano + 120/missa;
o 2º com 100.000/ano
150.000/ano
360/dia

Cozinheiro
Guarda da porta
Roupeira
Ajudante da cozinha
Enfermeiro
Enfermeira
Enfermeira dos partos
Sacristão
Servente (homem)
Servente (mulher)
Porteira
Lavadeira

1
1
1
1
1
3
2
1 (cargo criado
em maio de 1791)
1
3
2 ou 3
1
3

Com ração

200/dia até maio de 1791 e depois
300/dia
100/dia
100/dia
100/dia
80/dia
80/dia
80/dia
80/dia

Com ração

60/dia
50/dia
40/dia
40/dia
1400/mês

Com ração
Com ração
Com ração
Com ração

Com ração
Com ração
Com ração
Com ração
Com ração
Com ração
Com ração

Hospital de S. Lázaro
Médico

1

20.000/ano até julho de 1791 e depois Sem ração
24000/ano
Enfermeiro
1
180/dia até julho de 1791 e depois
Sem ração
200/dia
Cozinheiro
1 (cargo criado
140/dia até agosto de 1795 e depois
Sem ração
em abril de 1794)
160/dia
Enfermeira e cozi1 (até abril de
140/dia
Sem ração
nheira
1794)
Servente (mulher)
1
100/dia até agosto de 1795 e depois
Sem ração
120/dia
Lavadeira
1
1400/mês
Sem ração
Fonte: AUC. Hospitais da Universidade. Administração e contabilidade - Folha de pagamento da “família” dos Hospitais.

Reaparece o cirurgião com um ordenado muito superior ao que auferia em 1779.
Com vencimentos também acrescidos estão o despenseiro e o contínuo. Os funcionários mais humildes não beneficiaram de tal generosidade, mas os enfermeiros do sexo
masculino têm já os seus salários equiparados aos das colegas. Não se esclarece se continuam ou não a aprender cirurgia, mas decerto que sim, pois de outra forma não se
aceitaria que ganhassem tanto como as mulheres. Assinale-se a criação do cargo de enfermeira dos partos em maio de 1791. Surge também uma lavadeira e provavelmente
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por isso diminui o número de serventes. O pessoal de enfermagem representa 24% do
corpo de funcionários.
Vejam-se ainda alguns ordenados de enfermeiros e enfermeiras de outras unidades
hospitalares.
Quadro 6 – Ordenados dos enfermeiros/as do Hospital de S. Marcos, Braga
Cargo
Enfermeiro

Ano

Ordenado em réis

1730

60/dia + 35 alqueires de pão/ano + um vestido por biénio
Enfermeira
1730
50/dia + 30 alqueires de pão/ano + um vestido por biénio
Enfermeiro
1733
70/dia + 35 alqueires de pão/ano + um vestido por biénio
Enfermeiro + enfermeira (casal)
1734
30.000/ano + 60 alqueires de pão/ano
Enfermeiro
1803
100/dia
Enfermeira
1803
90/dia
Enfermeiro de medicina
1875
300/dia
Enfermeiro “do veneres”
1875
260/dia
Ajudante de enfermeiro
1875
240/dia
Enfermeira de medicina
1875
260/dia
Enfermeira “do veneres”
1875
220/dia
Ajudantas de enfermeiras
1875
200/dia
Proveniência: Elaboração própria a partir dos dados de Maria de Fátima CASTRO. A Misericórdia de
Braga. A assistência material no hospital de S. Marcos. Braga: Autora/Misericórdia de Braga, 2008, passim.

A inflação em finais do século XVIII foi acentuada, pelo que os salários reais de inícios do século XIX tinham diminuído. A 13 de junho de 1803, em reunião da Junta da
Misericórdia de Braga, a quem pertencia o hospital, afirma-se que “os serventes do hospital, como são o hospitaleiro, enfermeiro e enfermeira, não podem subsistir com os
ordenados que têm, suposta a actual carestia dos víveres”. A situação era de tal forma
grave que se viam impelidos a “roubar ao mesmo hospital o sustento de que precisam”.
Note-se que o hospital apenas dispunha de um enfermeiro e de uma enfermeira, que os
dirigentes os consideram serventes e que percebem que furtem por necessidade. Aventou-se a solução de lhes dar uma “porção diária de carne, peixe, caldo e vinho”, mas
como o preço dos géneros continuava a aumentar, resolveu-se, por ser mais seguro,
acrescentar-lhes o ordenado, passando então esses “serventes” a ganhar os valores
que se encontram no quadro n.º 6 37. Segundo os cálculos que Inácio Paulino de Morais
realizou em 1802, uma família urbana composta por casal e três filhos menores de nove

37

Maria de Fátima CASTRO. A Misericórdia de Braga. A assistência material no hospital de S. Marcos. Braga: Autora/Misericórdia de Braga, 2008, pp. 445-446.
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anos não conseguia sustentar-se com menos de 2.499 réis semanais 38. Isto é, trabalhando 6 dias por semana, teriam de ganhar 400 réis diários. Como de imediato se conclui, o aumento concedido pela Misericórdia de Braga não permitia a enfermeiro e enfermeira constituírem família.
Os ordenados de enfermeiros e enfermeiras foram sempre baixos, como pessoal
menor que era, e variavam em função da oferta e da procura de emprego e não das
necessidades reais desses homens e mulheres, como era próprio de sociedades sem
regulação laboral. Assim, não admira que se encontrem oscilações frequentes. Vejamse os vencimentos pagos em hospitais do Porto.

Quadro 7 - Ordenados do pessoal de enfermagem dos hospitais do Porto
Enfermeiros
Hospital
D. Lopo/Stº António

Anos
1774
1779
1793
1801

Ordenados em réis
12.000/ano
12.000/ano + 1.200 + 2 alqueires de milho
18.000/ano
18.000/ano + 2.160 em pão e conduto

S. Francisco

1763
1798
1816
1830

80/dia
100/dia
240/dia
200/dia

Terço

1837
1842
1850

9.600/ano
8.400/ano
7.200/ano

Carmo

1819
1830

200/dia
200/dia

D. Lopo/Stº António

Enfermeiras
1775
10.000/ano + 1.200 + 2 alqueires de pão
1792
12.000/ano
1804
12.000/ano + pão e conduto

Terço

1831
8.000/ano
1837
7.200/ano
1841
7.200/ano
1845
7.200/ano
Proveniência: Aníbal Barreira. A assistência hospitalar no Porto: 1750-1850. Porto: Tese de Doutoramento em
História apresentada à Universidade do Porto, 2002, p. 271.

38

Dissertaçaõ sobre o melhor methodo de evitar, e providenciar a pobreza... Lisboa: Regia Officina Typografica, 1802,
p. 28.
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Sabendo nós que os enfermeiros do Hospital Caldas da Rainha auferiam em 1836/37
63.700 réis anuais, incluindo a ração, e as enfermeiras 63.550 39 e que no Hospital da
Misericórdia de Penafiel, em 1835-1837, os ordenados eram de 40.000 e 30.000 réis anuais para o enfermeiro e para enfermeira40, percebe-se como os colegas do Hospital do
Terço do Porto eram miseravelmente pagos.
Em meados do século XIX a impreparação dos enfermeiros de ambos os sexos preocupava os médicos dos hospitais mais importantes. Contudo, desejava-se ainda apenas que fossem medianamente inteligentes e instruídos para perceberem as prescrições e, como sempre, caritativos, honestos e sadios41.
De qualquer forma, os enfermeiros e enfermeiras eram e continuariam a ser pessoal subalterno sem formação profissional, salvo a que adquiriam no exercício da atividade. Em 1843, no Hospital do Carmo do Porto, “o sacristão foi mandado para enfermeiro por ter casado e não poder continuar a desempenhar o cargo” e três anos depois,
na mesma cidade, mas no Hospital do Terço, o enfermeiro era simultaneamente porteiro e sineiro42. Na maioria dos casos, já se exigia que fossem alfabetizados, como estabelecem os regulamentos do Hospital da Misericórdia de Guimarães em 1839 43 e o da
Misericórdia da Sertã de 186144, embora nesta última se admita a possibilidade de contratação de enfermeiras analfabetas. Face à humildade da ocupação e aos índices de
analfabetismo feminino em Portugal, os mesários da Sertã limitavam-se a ser realista.
De facto, era possível, ainda em inícios do século XX, contratar analfabetos para enfermeiros hospitalares como sucedia no hospital de Porto de Mós45.

5. As primeiras enfermeiras hospitalares religiosas
Vimos que Irmãs da Caridade entraram em Portugal em 1819, mas não conseguiram
expandir-se. Logo nos primeiros meses de atuação do 1º governo regenerador, o decreto
de 26 de novembro de 1851, que reformou o Conselho Geral de Beneficência (criado em
1835, com o principal objetivo de combater a mendicidade) alterou a administração da

39

Carlos Lousada SUBTIL. A saúde pública e os enfermeiros entre o Vintismo e a Regeneração (1821-1852). S.l.: Tese de
Doutoramento em Enfermagem apresentada à Universidade Católica Portuguesa, 2013, p. 304.
40 Paula Sofia FERNANDES. O hospital da Misericórdia de Penafiel (1600-1850). Braga: Tese de Doutoramento em História
apresentada à Universidade do Minho, 2015, pp. 379-380.
41 Ver Gazeta médica de Lisboa de 16/05/1857.
42 Aníbal BARREIRA. A assistência hospitalar no Porto: 1750-1850. Porto: Tese de Doutoramento em História apresentada à Universidade do Porto, 2002, pp. 268-269.
43 Maria Antónia LOPES e José Pedro PAIVA, dir. Portugaliae Monumenta Misericordiarum 8. Tradição e modernidade: o
período da monarquia constitucional (1834-1910). Lisboa: União das Misericórdias Portuguesas, 2010, doc. 90, pp. 139152.
44 Idem, ibidem, doc. 93, pp. 192-202.
45 Cf. Kevin SOARES. Parte II. A Santa Casa da Misericórdia de Porto de Mós: do período liberal à contemporaneidade.
In S. GOMES, coord. A Santa Casa da Misericórdia de Porto de Mós - 500 anos de História. Porto de Mós: Santa Casa da
Misericórdia de Porto de Mós, 2016, p. 161.
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Misericórdia de Lisboa e do Hospital de S. José, ficando aos duas instituições definitivamente separadas46 e passando aquela a ser dirigida por um provedor e este por um enfermeiro-mor, ambos os cargos de nomeação governamental. Note-se, a propósito, que
enfermeiro-mor significava diretor do hospital, nada tendo que ver com a ocupação de
enfermagem. Relativamente à Misericórdia de Lisboa, apesar de se reafirmar que ela seria administrada por um provedor nomeado pelo governo, pretendia-se conferir-lhe outros aspetos da sua tradicional natureza com a reconstituição da irmandade e a redação
de novo compromisso. E ainda, o que seria uma novidade na história da instituição, admitir as irmãs francesas de S. Vicente de Paulo nos hospitais, roda, casas de educação,
asilos e socorros domiciliários. Nenhum dos três propósitos foi concretizado.
Mas seis anos mais tarde, a entrada dessas religiosas foi autorizada para acudir aos
órfãos da cólera de 1856. A polémica estalou, pois pela primeira vez, depois de 1834, uma
congregação religiosa entrava no reino. Acolhidas com entusiasmo imprudente pelos
setores mais conservadores e aristocratas e tendo-se dedicado à instrução, esquecendo
o socorro aos doentes, rapidamente foram encaradas como uma arma de propaganda
política e religiosa. O que elas pretendiam, dizia-se, era doutrinar, pois não possuíam,
sequer, habilitações para o ensino; e atrás delas regressariam as ordens extintas. A questão cresceu, os artigos de jornais e os discursos inflamados sucederam-se e as posições
extremaram-se. As Irmãs tiveram de abandonar o país em 1862. Mas depois, sobretudo
a partir dos anos 1870, religiosas e religiosos começaram a entrar em Portugal, mais ou
menos discretamente, a abrir os seus estabelecimentos de ensino e a colaborar na assistência.
A questão dos benefícios ou malefícios da enfermagem religiosa foi muito debatida,
com governantes e médicos a oporem-se a tal solução. Sirva de exemplo Costa Simões,
lente da Faculdade de Medicina de Coimbra, diretor dos Hospitais da Universidade e fundador da primeira (e efémera) escola de enfermagem portuguesa, que era frontalmente
contrário à sua contratação47. Não que tivesse conhecido o trabalho das Irmãs em Portugal, mas vira-as atuar no estrangeiro. Todavia, embora a sua presença continuasse a
ser ilegal por força da legislação de 1833-1834 e apesar de oposições locais num país que
estava profundamente fraturado pela questão clerical, as ordens e congregações religiosas espalhavam-se já um pouco por todo o território em finais do século XIX.
Consagrando legalmente uma situação de facto, o decreto de Hintze Ribeiro de 18
de abril de 1901 autorizou a presença de religiosos desde que se dedicassem ao ensino,

46

Desde a década de 1780 que a tutela do Hospital de S. José oscilava entre a Misericórdia e uma provedoria de
nomeação régia com administração autónoma. A dimensão e complexidade administrativa do Hospital e da Santa
Casa de Lisboa explicam as sucessivas reformas. As duas instituições foram separadas em 1782, reunidas em 1790,
novamente desligadas em 1801, agregadas em 1834 e definitivamente independentes em 1851.
47 Não tratarei aqui desta polémica nem dos primeiros cursos de ensino de enfermagem portugueses. Remeto para
dois estudos, um com mais de 20 anos e outro com mais de 10, que continuam a ser modelares: Maria Isabel SOARES.
Da blusa de brim à touca branca. Contributo para a história do ensino da Enfermagem em Portugal (1880-1950). Lisboa:
EDUCA/Associação Portuguesa de Enfermeiros, 1997; Ana Isabel Coelho SILVA. A arte de enfermeiro: Escola de Enfermagem Dr. Ângelo da Fonseca. Coimbra: Imprensa da Universidade, 2008.
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aos cuidados de saúde ou à preparação de missionários para o Ultramar. No meio de
acesa polémica, foram então legalizadas 56 associações, sendo 47 femininas. Em boa
parte, eram na realidade ordens religiosas conventuais que, continuando proibidas, se
escondiam sob a designação de associações de ensino ou de beneficência. Segundo afirmam nos estatutos, todos aprovados em Diário de Governo nos meses subsequentes ao
decreto de 18 de abril, essas 56 associações geriam ou trabalhavam em 108 estabelecimentos. Predominavam em Lisboa (37), Porto (23) e Braga (11). Significam estes números que o panorama institucional da assistência portuguesa mudara? Que, finalmente, a
Igreja assegurava a beneficência em geral e hospitalar em particular? Não. Os estatutos
revelam que os religiosos se dedicavam ao ensino em 62 colégios e escolas e formavam
missionários em 15 institutos. Quanto à beneficência propriamente dita, trabalhavam em
15 asilos, 10 “institutos de caridade” e 6 hospitais. Ora, em 1903 existiam em Portugal
continental e ilhas adjacentes 216 hospitais, sendo 179 geridos pelas misericórdias (83%).
Estas atingiam o número de 27148.
Em finais do período monárquico as religiosas assumiram os serviços de enfermagem em vários hospitais de misericórdias como foram os de Arcos de Valdevez, Braga,
Castelo de Vide, Elvas, Fafe, Santarém, Setúbal, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu. Também desempenharam essas funções no hospital da Misericórdia de Évora, mas foram
dispensadas em 1901. Procuraram contratá-las, mas sem o conseguir, pelo menos as santas casas de Castelo Branco e de Chaves. O serviço de enfermagem hospitalar assumido
por congregações religiosas femininas começava, pois, a vulgarizar-se. Mas nunca entraram nos maiores hospitais do reino: S. José e anexos (Rilhafoles, Desterro, S. Lázaro, D.
Estefânia e Rainha D. Amélia) em Lisboa, hospitais da Misericórdia do Porto (Hospital de
Santo António e hospitais dos Lázaros e Lázaras, dos Entrevados e Entrevadas e dos Alienados Conde Ferreira), Hospitais da Universidade de Coimbra (Conceição e Lázaros) e
Hospital das Caldas da Rainha (Real e Santo Isidoro).

Palavras finais
O exercício comparativo em História só pode fazer-se quando se conhece o que se
compara, quer entre territórios, quer entre épocas – o que implica investigar um tema
num espaço e num tempo preciso e aprender com os especialistas que trabalharam o
mesmo tema noutras cronologias e/ou noutras regiões. Não o fazendo, está a comparar-se o que se sabe, porque se investigou (e, em muitos casos, investigou-se, de facto?),
com o que não se sabe, porque se pressupôs. O conhecimento da realidade portuguesa
é, portanto, condição indispensável para a construção de uma história comparada da
enfermagem na Europa do Sul.
O texto que se encerra pretendeu fornecer conhecimento sobre os hospitais e
os/as enfermeiros/as em Portugal entre os séculos XVI e XIX na esperança de que possa

48

Dados constantes na proposta de lei de 9 de maio de 1903.
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ser útil aos investigadores da história da enfermagem, tanto os que a estudam nas mesmas épocas mas noutros territórios, como os que a trabalham em Portugal a partir do
século XIX.
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Estudos de História de Enfermagem em Portugal - Do levantamento bibliográfico à análise e indagação das tendências
Lucília Nunes1
O nosso estudo de investigação, praticamente na fase final, incidiu sobre o levantamento dos
estudos de História de Enfermagem em Portugal, com o intuito de produzir um Guia bibliográfico anotado, procurando visibilizar, por um lado, as publicações na área e, ao mesmo tempo,
mapear os recursos existentes. Assumimos duas linhas epistémicas neste desiderato: uma, a
dos pressupostos da Nova História, privilegiando a documentação e a relação com as ciências
sociais (se bem que reconheçamos maior influência da terceira e quarta gerações dos Annales);
outra, na peugada de Paul Ricoeur, apontando o discurso histórico como narrativa.
Tal intento, partindo da etapa de localização dos materiais (como teses de doutoramento, dissertações de mestrado, artigos científicos, resumos em livros de atas, etc), passou pela organização das fontes escritas, pela leitura e classificação dos materiais (por exemplo, um artigo
publicado pode ser de investigação historiográfica, sobre questões metodológicas, de registo
biográfico e de género ou de identificação de um documento histórico), incluindo a verificação
das referências bibliográficas das fontes, até à constituição do que nos parece ser o corpus
atual de estudos existentes. A organização e sistematização dos recursos disponíveis possibilita a análise do acervo existente, assinalando os percursos dos estudos e potenciando uma
certa exploração das tendências, quer considerando os focos, eventos e contextos históricos
aprofundados, quer pela possibilidade de deixar mais claros os contornos de uma memória
esclarecida pela historiografia.

Considerámos dividir a análise da temática em três partes - apresentando brevemente o enquadramento epistémico-metodológico, partilhando uma síntese do levantamento bibliográfico dos estudos de História de Enfermagem em Portugal e, em sequência, algumas considerações sobre os percursos feitos e identidades nacionais.
Em bom rigor, o levantamento bibliográfico que realizámos teve o intuito de produzir um guia anotado, procurando visibilizar, por um lado, as publicações na área e,

1

Doutora em Filosofia, com agregação em Filosofia e em Enfermagem. Professora Coordenadora, Escola Superior

de Saúde do Instituto Politécnico de Setúbal, NURSE'IN - Unidade de Investigação em Enfermagem do Sul e Ilhas
(UIESI).
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ao mesmo tempo, mapear os recursos existentes. E se fosse só isto, pareceria uma tarefa herdada de uma linha neopostivista ou de uma conceção com raízes no historicismo. Aliás, Consiglieri Pedroso, que estudei há umas décadas e que escreveu o Catálogo Bibliográfico das Publicações Relativas aos Descobrimentos Portugueses ficaria assaz agradado. Mas a pretensão não foi (não podia ter sido) a da mera listagem.
A bibliografia dos estudos existentes, mais do que apenas conter referências de
teses, livros, capítulos, artigos e materiais relativos aos estudos da História da Enfermagem em Portugal, foi anotada com resumo breve e permite, assim o esperamos,
proporcionar uma compreensão mais alargada.
Uma caracterização e análise dos estudos realizados tanto representa a situação
atual como possibilita tecer algumas considerações sobre os estudos historiográficos
de Enfermagem que estamos a produzir e, se possível, podermos refletir em torno do
assunto. Se quiserem, potenciar uma indagação mais sustentada.
Consideramos um brevíssimo enquadramento epistémico e metodológico, a partir do pressuposto da História se nos apresentar como «construção social, desde o lugar epistemológico que a define, passando pelas teorias que a conformam, até aos modos de recolha e seleção dos dados empíricos que a sustentam. Como tal, situa-se e
ressitua-se historicamente.»2, como afirmaram Teresa Pinto e Teresa Alvarez.
Importa explicitar, de forma sucinta, quer as linhas epistemológicas que assumimos, quer as convicções, que podem, de alguma forma, afetar as interpretações.
Reconhecemos duas influências majores no nosso modo de pensar a História uma, decorrente dos pressupostos da Nova História, privilegiando a relação com as ciências sociais (se bem que reconheçamos maior influência da terceira e quarta gerações dos Annales); outra, na peugada de Paul Ricoeur, apontando o discurso histórico
como narrativa. A polissemia e a diversidade dos usos referenciais da própria palavra
História, apontam que «tanto pode significar a "realidade vivida" como o conhecimento dessa "realidade" ou das suas próprias representações.» 3.
A História de Enfermagem há-de, por força da natureza do seu objeto, situar-se
em cruzamentos diversos e possíveis com a história da saúde, da ciência, das instituições, a história económica e social, das ideias e das mentalidades, da educação e da
cultura, abrangendo espaços de encontro com a história das mulheres, a sociologia, a
antropologia, tornando-se, portanto, uma área de compreensão disciplinar e necessariamente inter-relacional. Dito de outra forma, na história da Enfermagem encontramos relações com muitos outros territórios e constatamos usos de metodologias que
tanto reportam a análise documental como a fontes orais, estudos de instituições e de
biografias, de práticas de saúde e modos de organização da prestação de cuidados.

2

PINTO, Teresa; ALVAREZ, Teresa - Introdução: História, História das mulheres, História de género. Produção e transmissão do conhecimento histórico. Revista ex æquo [Em linha]. Nº 30 (2014), pp. 9-21 (citação p. 9). Disponível internet:
< https://exaequo.apem-estudos.org/page/numeros-publicados?lingua=pt >.
3 TORGAL, Luís Reis; MENDES, José Amado; CATROGA, Fernando - História da História em Portugal. Séculos XIX e XX.
Lisboa, Círculo de Leitores, 1996, p. 10. ISBN 972-42-1384-6.
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Se nos é fácil reconhecer a história como «ciência da perpétua mudança nas sociedades humanas, do seu necessário e contínuo reajuste a novas condições de existência material, política, moral, religiosa e intelectual» 4, na expressão feliz de Lucien Febvre, a procura que fazemos é no sentido de articular as temporalidades e estabelecer
as relações com a vida humana e social. Aliás, essa parece mesmo ser a tarefa ou a
missão do historiador. Ariés afirmou que a «história nasce das relações que o historiador percebe entre duas estruturas diferentes no tempo e no espaço» 5.
Quanto à questão epistemológica, Ricoeur considerou que "não podemos economizar esta etapa na medida em que a receção da história, como modo de apropriação do passado pela memória, constitui o contraponto de toda a operação historiográfica. (...) É com a história cultural que a pretensão da história de anexar a memória à
esfera da cultura atinge o seu auge. Da memória como matriz da história passámos à
memória como objeto da história."6.
Reconhece-se facilmente a invisibilidade ou a omissão das mulheres nas esferas
da vida social e política, nas matérias dos assuntos históricos, até ao último quartel do
século XX, no que Michelle Perrot chamou «os silêncios da história» 7 e, entre nós, Viterbo de Freitas assinalou que “durante muito tempo não se falou do papel da mulher
na História nem se estudou a sua intervenção nas diferentes atividades quer económinas, quer políticas e sociais.”8
Também se evidencia a necessidade de atenção à história, numa estreita aliança
com os percursos do passado e os alicerces identitários que nos trazem ao presente.
Numa entrevista recente, Reis Torgal afirmou que «estamos numa “sociedade sem História” e o curioso é que há uns 10-15 anos dizíamos que “a História está na moda”. Isso
é referido por outros historiadores de concepções e métodos diversos. O motivo é porque esta sensação de crise, este consumismo, este desenvolvimento constante da tecnologia faz com que pensemos no Presente e no Futuro, como novidade e como resolução possível dos problemas de hoje. Não se entende que uma sociedade que não
presta atenção à História é como uma planta sem raiz.»9.
Estes aspetos de enquadramento metodológico constam no catálogo bibliográfico a que faço referência10. Das convições (que podem ser teses), destacaria:

4

FEBVRE, L. - Vivre l’histoire. Propos d’initiation. In: FEBVRE, L. - Combats pour l’histoire. Paris: Armand Colin, 1992. p.
31-32.
5 ARIÈS, Philippe - O tempo da história. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1989, p.173.
6 RICOEUR, Paul - Memória, história, esquecimento. Tradução de “Memory, history, oblivion”, 8 de Março de
2003, Budapeste, na Conferência Internacional “Haunting Memories? History in Europe after Authoritarianism”.
7 PERROT, Michelle - Les femmes ou les silences de l´histoire. Paris: Flammarion, 1998.
8 VITERBO DE FREITAS, Marília - Comadres e matronas. Contributo para a história das parteiras em Portugal. Dissertação de mestrado, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa, 2008, p. 1.
9 MORAIS DE ASSUNÇÂO, Marcello - A História da História em Portugal – Entrevista com Luis Reis Torgal. Revista
de Teoria da História [Em linha] Ano 8, Volume 15, Número 1 (2016), p. 164 Disponível internet <https://www.revistas.ufg.br/teoria/article/view/41051>. ISSN: 2175-5892.
10 NUNES, Lucília - Bibliografia dos estudos de História da Enfermagem em Portugal: anotações e análise. 1ª Ed.
Setúbal: Departamento de Enfermagem, Escola Superior de Saúde, Instituto Politécnico de Setúbal, 2019. ISBN
978-989-98206-7-8. Disponível em http://hdl.handle.net/10400.26/28611
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1. Que os estudos de história de Enfermagem começaram por ser realizados, na
década de 90, por gente que tinha feito percurso de formação na História, ainda que
não fôssemos historiadores, ou melhor, éramos (e somos) estudiosos da História;
2. Que, numa certa interpretação, a História pode facilmente ser considerada
como entretenimento, como uma ocupação fácil, especialmente por quem aprecie os
contadores de histórias ou a produção de materiais de análise bibliométrica. Também
é verdade que, nesta altura (como noutras), se interroga a finalidade, a utilidade, da
História. E provavelmente, um enfermeiro da prática clínica ou um professor poderão
preferir uma tese ou uma investigação em intervenções complexas ou na produção de
normas de orientação clínica do que em História. Assim, os estudiosos de História de
Enfermagem em Portugal, além de serem poucos, estão habituados a serem olhados
com alguma estranheza, num ambiente científico mais centrado noutros objetos, das
ciências naturais e exatas.
3. Não obstante, os nossos estudos de História podem ter contornos semelhantes aos de outras áreas associados a profissões, nas esferas da ação humana, como a
saúde ou a educação sendo que as suas especificidades, resultarão também dos aportes dos estudos realizados, dos achados e compreensões sobre o passado, mais longínquo ou mais próximo.
Passamos à apresentação breve do levantamento bibliográfico - para realizar o
intento, estabelecemos etapas, partindo para a identificação e localização dos materiais (como teses de doutoramento, dissertações de mestrado, artigos científicos, resumos em livros de atas).
Esta fase, parecendo potencialmente fácil, consumiu muito tempo, pela necessidade de verificação e por termos o objetivo de reportar todos os estudos. Verificámos
repositórios, diretórios, portais, arquivos, sites de revistas, bases de dados, e voltámos
a percorrer os processos de pesquisa na identificação de cada tipo de estudo; e voltamos a fazê-lo na verificação das referências bibliográficas dos estudos.
Estabelecidos os critérios de inclusão (assunto, autorias, avaliação científica, publicação e tipos de fontes), organizámos os estudos em 7 categorias - teses de doutoramento, dissertações de mestrado, livros, capítulos em obras coletivas, artigos em revistas, artigos em livros de atas e outros documentos e de entidades.
Ainda assim, esta estrutura é mais material do que substancial, por isso, dividimos
os livros e artigos em categorias de conteúdo, voltando a uma classificação que tínhamos proposto11 em 2016, e, esperamos, melhorando-a.

11

NUNES, Lucília - História, memória e identidade da Enfermagem: pela sinopse dos nossos estudos de história. In Viriato Moreira, Óscar Ferreira, Helga Rafael, Cristina Baixinho, Luís Lisboa Santos, Tiago Casaleiro, Isabel Soares (org.) Resumos do II Simpósio Internacional da Associação Nacional de História de Enfermagem: Enfermagem na 1ª metade do
Século XX, Cenários e Contextos. Lisboa, 2016. Disponível em <http://anhe.pt/wp-content/uploads/2016/12/Resumosdo-II-Simp%C3%B3sio-Internacional-da-ANHE_final-1.compressed.pdf>.
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Considerámos que os estudos podiam ser de traço longitudional e contexual, de
casos e história de instituições, de registo biográfico e de género, relativos a prática
clínica, o que também é diverso de serem sobre metodologia, conceções da História
ou identificação de documentos 12. Ou seja, assinalamos, desde logo, a diversidade de
tópicos dos estudos de História de Enfermagem, visível nos estudos historiográficos e
deles se separando artigos sobre metodologia, conceções ou de identificação de um
documento.
Tipo de referência bibliográfica
1. Teses de doutoramento
2. Dissertações de mestrado
traço longitudinal e contextual
3. Livros casos e história das instituições
[n=36]
registo biográfico e de género
relativos a uma dada prática clínica
4. Capítulos em obras coletivas
traço longitudinal e contextual
investigação casos e história das instituições
registo biográfico e de género
5.
Artigos
relativa a prática clínica
[n=115]
metodologia
conceções
documentos
eventos de história de
SPHE
6. Livros
Enfermagem em
ANHE
de atas Portugal
ANHE
artigos
ANHE
[n=146]
outros eventos científicos
7. Outros documentos e de entidades
Total de referências

Nº
16
10
7
17
7
5
7
39
16
23
22
2
8
5
19
23
20
33
51
19
349

Quadro 1: Organização dos estudos por fonte e temática

Poderíamos, nesta altura, analisar cada grupo individualmente (as teses, dissertações, artigos....) mas optamos por que proceder à análise global dos estudos (e deixamos o convite para verem o eBook com esta análise detalhada.
Salientamos os marcos cronológicos das teses de doutoramento e de mestrado que são, expectavelmente, maioritariamente do século XX (em 10 dos 16 estudos); três
estudos de longa duração, superiores a um século (1143-1973, séc. XV-XX, 1640-1914),
um estudo do séc. XIX a meados de XX (1886-1955), um estudo do século XIX (1821-1852)
e um do século XVIII (1755).
12

Prática de publicação da revista Referência, sob a rubrica Ad usum et beneficium, que tinham a "finalidade de iidentificar e divulgar documentos que, pelo seu valor e significado numa época específica, representam um contributo para
a história da profissão"
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Marcos cronológicos das teses de doutoramento

Nas dissertações de mestrado (10 de metodologia histórica), os períodos em estudo variam de alguns séculos (oito e sete séculos), a um século (quatro dissertações),
a períodos de 70 anos (duas) e entre 31 e 32 anos (duas).

Marcos cronológicos das dissertações de mestrado

Quanto aos livros identificámos 36 - de traço contextual e longitudional (7), de
casos e história das instituições (17), registo biográfico e de género (7) e relativos a
prática clínica (5). Alguns são relativos a teses de doutoramento [7], de mestrado [3],
a desenvolvimento de provas públicas [1] ou de sebenta/ manual, que são os dois mais
antigos. Os livros de história das institções, sem serem teses ou dissertações (15), apresentam vários autores ou autorias coletivas (11) com casos (4) de autoria individual;
reportam a escolas [12] e a associação profissional [2]. Assinalam, quase invariavelmente, aniversários.
Existe publicação em livro autónoma de teses ou de instituições - a larga maioria
em registo biográfico e de género [8]. Esquematicamente, das 36 obras publicadas, 15
dizem respeito a instituições, 13 a investigação desenvolvida na esfera académica e profissional
investig
PhD

investig Mestrado

investig provas/
manual

Instituições
(excl teses)

Biográfico
(excl teses)

f

7

3

3

15

8

36

19,5%

8,3%

8,3%

41,7%

22,2%

100%

Fontes das publicações em livro
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Capítulos em obras coletivas, identificámos sete. Parece ser o formato mais tardio a iniciar-se e, provavelmente em consequência, o mais raro.
Dos artigos publicados em revistas (total 115), analisámos separadamente os de
investigação histórica, nas quatro tipologias: os estudos de traço longitudinal e contextual, os de casos e história de instituições, de registo biográfico e de género e relativos
a prática clínica. Foi interessante perceber que há mais estudos longitudinais e de contexto (40 em 98) e que a publicação dos artigos tem algumas diferenças temporais
(por exemplo, os de prática clínica, presentes desde o início, subiram fortemente nos
últimos anos).

Distribuição dos estudos historiográficos publicados em revista por tema e ano [21 março 2019]

Também neste caso, os períodos cronológicos são, predominantemente do século XX (40?), seguindo-se século XIX- XX (21) e século XIX (4) e XVIII (4). tal como as
teses e os livros, há estudos (que até são os mesmos) de longa duração, na travessia
de mais de um e até oito séculos.
Dos artigos publicados em livros de atas (146), analisámos nas mesmas temáticas,
sendo que os casos e história das instituições são a maioria (58), seguindo-se os estudos de traço longitudional e contextual (42), de prática clínica (18), de registo biográfico e de género (12). Não obstante, os marcos cronológicos mantêm-se - uma larga
maioria do século XX, alguns de seculo XIX-XX e de século XX.
Quando juntámos os dados das teses de doutoramento, dissertações de mestrado e artigos de investigação historiográfica (n=199), tornou-se mais clara esta distribuição temporal, ou melhor, a distribuição dos estudos13 de acordo com os marcos cronológcos estabelecidos.

13

Não incluímos os livros pois os que dizem respeito a investigação historiográfica estão considerados nas teses (de
doutoramento ou mestrado).
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Distribuição dos estudos historiográficos marcos cronológicos

O total de materiais soma 349 itens - 16 teses de doutoramento, 10 dissertações
de mestrado, 36 livros, 7 capítulos em obras coletivas, 115 artigos publicados em revistas, 146 artigos em Livros de Atas e 19 de outros documentos e de entidades.
Todavia, se deixarmos de lado, os textos de metodologia, conceções e documentos, assim como de registo autobiográfico, as matérias que dizem propriamente respeito a estudos historiográficos (patentes nas teses, dissertações, livros e artigos) são
bastante menos.
Releve-se que os estudos de História de Enfermagem em Portugal, no âmbito
académico, surgiram a partir de 1993, com a realização do Mestrado em Ciências de
Enfermagem, e publicações a partir de 1997.
Estamos a considerar até ao final de 2018, portanto, somam-se 22 anos.
Pouco tempo, especialmente se considerarmos que a profissionalização da Enfermagem tem sido datada dos finais de século XIX mas que, ainda assim, as questões
de saúde, assistência, práticas de cuidados, são bastante mais antigas.
Quanto aos assuntos, do que trataram em conteúdo os nossos estudos historiográficos?
Como referido, há um conjunto de estudos com travessias de decénios e séculos;
na sua própria estrutura e temáticas, emerge um traço longitudinal - são, na maioria,
textos que assinalam marcos, mudanças, reformas e procuram evidenciar panorâmicas
(identificámos 18). Algus destes estudos intitulam-se mesmo assim, "Panorâmica da
evolução histórica", "a evolução da Enfermagem Portuguesa", "A enfermagem no contexto da assistência em Portugal", "História da Enfermagem", "História da profissão de
Enfermagem". Seria interessante discutir a aplicação do conceito «evolução», enquanto proveniente dos fenómenos biológicos, como reconhece a sociobiologia. E na
história, o conceito tem que sentido? o que queremos dizer com «evolução histórica»?
Muitos destes estudos encontram-se delimitados em períodos políticos e sociais
- na Idade Média (1), no início do século XVI (1), nas organizações militares e nas guerras, incluindo os espaços ultramarinos (5), no século XVIII (especialmente o terramoto
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de 1755), entre o vintismo e a regeneração (7), a I República (9), o Estado Novo (5) e
depois do 25 de abril de 74.
São utilizados documentos diversos, desde regimentos a regulamentos, alguns
estudos assentam em periódicos (7) e em diários das sessões das câmaras, dos debates
parlamentares (13). Alguns casos mereceram aprofundamento como o da enfermagem
religiosa no século XIX e XX (5).
A maioria dos estudos que temos, independemente da linha cronológica, são de
traço longitudinal e contextual, seguidos muito de perto pelos relativos a instituições.
E, nestas, o ensino e as escolas assumem relevância particular, quer quanto às instituições em si, quer quanto aos modelos de formação, ao número de vagas, ao ensino de
especialidades (identificámos 62 publicações com este foco).
Nos estudos de outras instituições (19 publicações), é possível identificar os mais
presentes - Hospital Geral de Santo António, Hospital Real da Santa Casa da Misericórdia do Porto, Santas Casas da Misericórdia do distrito de Lisboa, Misericórdia do Porto,
Hospital da Bemposta, Hospital Real de Todos os Santos, Hospital de S. José e Anexos,
Dispensários da Rainha, Casas dos Pescadores, Liga Portuguesa de Profilaxia Social, enfermaria do Convento de Mafra.
Talvez uma das respostas possíveis à indagação sobre a elevada frequência destas escolhas - do grupo casos e instituições - possa estar associada, salvo melhor interpretação, à disponibilidade e acessibilidade dos respetivos arquivos. Ou, dito de outra
forma, aos vestígios, aos materiais, que permitem mais facilmente reconstituir.
Como bem lembrou José Subtil, "a qualidade da informação disponível está assente, na sua grande maioria, na produção e tramitação burocrática, ou seja, informação oficial produzida por órgãos ligados ao poder, tanto para o Antigo Regime como
para o Liberalismo. Estamos, portanto, diante de relatos e descrições que correspondem a agentes e produtores de textos muito limitados e circunscritos"14. Portanto, "em
contextos admistrativos nos quais os enfermeiros não tinham, de uma forma geral,
uma intervenção dominante e estavam afastados dos circuitos de decisão e participação política."
Esta é uma boa altura para reforçar que os estudos históricos dependem, e em
grau elevado, dos autores e do seu contexto; e, também, de termos presente que a
narrativa histórica é uma tentativa de explicação, uma reconstituição conjetural, que
assenta na crítica das fontes. Não podemos tomar um documento como portador da
verdadeira aceção de um evento ou fenómeno sem o submeter à crítica e à hermenêutica.
Os estudos de registo biográfico e de género indagam sobre a identidade, as representações, as relações de género na profissão, com relevância de análise no século
XX e o uso de entrevistas, de testemunhos, em recurso à história oral. Estão associados
14

SUBTIL, José - Fontes para a história da enfermagem: Condições e possibilidades do ofício de clio. In Atas do III
Simpósio Internacional da ANHE e I Simpósio de História de Enfermagem da ESEnfC. Suplemento ao nº15 - Série IV. p.
100.
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aspetos da formação, da moral profissional, do papel da mulher (no século XIX e XX), a
imagem da enfermeira (na Iª República) e os estereótipos sexistas (de 1935 a 1974).
Não vamos deter-nos nas dificuldades ou nas reservas quanto aos estudos biográficos; outros autores já o fizeram com mais propriedade, mas esta é uma metodologia que carece de especiais cautelas, no intento de fazer história.
Olhando para os estudos relativos a prática clínica, sobressaem os da "arte de
partejar", das parteiras, associando formação e prática clínica (18 publicações), os estudos sobre os alienados e a enfermagem de saúde mental e psiquiátrica (13 publicações), havendo menos estudos sobre a área materno-infantil (5 publicações), a saúde
pública (em ligação à formação e ação das enfermeiras visitadoras, 5 publicações) e a
reabilitação (com 2 publicações, incluindo a história do posicionamento terapêutico
nos cuidados de enfermagem em Portugal, século XIV-XIX).
Sob a temática do exercício profissional, do "papel e funções" dos enfermeiros, os
estudos atravessam os séculos, na análise de documentos institucionais (no Hospital
Real de Todos os Santos na União Ibérica, quadro funcional do Hospital de S. José e
anexos, promoções e gratifcações na Misericórdia do Porto).
Algumas publicações assentam ou focam aproximações expícitas com a sociologia,
a antropologia (conceito de ser humano, de corpo), as práticas de saúde (alimentação,
uso do vinho). Em raros casos, com o ambiente científico e cultural.
O que (quase) não temos?
a) história comparada (há uma publicação da trajetória das reformas na saúde mental e psiquiátrica com o Brasil). - isto, apesar de existirem influências antigas no Brasil,
de contextos políticos e sociais semelhantes em Portugal e Espanha, mormente no período do Estado Novo e ditadura franquista, ou de termos relações antigas com a
França, ou com a Inglaterra e a Itália. Poderia, aliás, constituir uma inovação na concretização de investigação em equipas internacionais - ou seja, a investigação comparativa
pode ser um desafio. Ainda assim, também poderíamos equacionar comparada entre
época ou entre territórios/zonas do país. E ter muito claro que este tipo de investigação
requer cautelas tanto quanto uma compreensão alargada dos respetivos contextos.
b) narrativa histórica fora dos grandes centros urbanos (com raras exceções, como
a da história materno-infantil de Ponta Delgada).
c) estudos de história com outros investigadores, ampliando a pesquisa histórica
na/da saúde e ou na/da educação.
d) correções críticas a representações comuns - exemplo: "Como procuramos evidenciar, a genealogia do conceito de saúde pública não está enraizada numa história
linear da saúde, imaginária de uma explicação autopoiética, certamente reconfortante
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para a identidade dos profissionais da saúde contemporâneos, mas politicamente inexistente dos contextos históricos onde emergiu no Antigo Regime." 15.
O que temos pouco?
a) estudos históricos para trás do século XIX, que procurem reconstituir etapas anteriores, mesmo que da nossa proto-história, não propriamente dos enfermeiros em
sentido profissional mas da atividade de tomar conta dos enfermos ou das enfermarias
- poucos estudos se situam na Idade Moderna (e estou a situar-me nos marcos cronológicos de 1453 e 1789) e menos ainda na Idade Média (de 476 a 1453), nos tempos em
que, ainda assim, haveriam de existir práticas de cuidados nas comunidades;
b) estudos de relação explícita com o desenvolvimento das ciências (especialmente
no século XIX e XX);
c) compreensões monográficas de vultos nacionais da história de Enfermagem, contextualizados ao seu ambiente político, social, cultural.
O que temos?
1. traços e contornos mais definidos da nossa identidade histórica, a partir dos estudos de Enfermagem em Portugal - realce-se a produção nacional, ainda assim considerável apesar de aparentemente minoritária, para os 22 anos; temos hoje uma melhor
compreensão sobre o século XX e o século XIX; temos estudos longitudinais, de longa
duração, desde o início da nacionalidade, e estudos sobre casos, instituições, e práticas
clínicas (como apresentado com o levantamento bibliográfico);
2. não podendo aqui detalhar, anoto que as linhas e «blocos» de estudos associamse a nomes de estudiosos, individuais e em equipas. Se quisermos, uma espécie de alocação de áreas estudadas aos investigadores que as estudam. Um índice de autores
terá uma certa concentração em alguns nomes e uma constatação de consideráveis
aparições únicas; pelo que importa realçar o o sentido positivo da afiliação de temáticas;
3. a consciência da importância dos doutoramentos em História de Enfermagem,
para o aprofundamento e o desenvolvimento; ainda que, como é possível verificar pelos dados, haja doutoramentos em curso em que não se constata este tipo de produção; ou melhor, apenas de um doutoramento em Enfermagem têm saído teses de doutoramento em História de Enfermagem;
4. o reconhecimento do papel das associações, a SPHE e a ANHE, fundadas em 2010
e 2011, que podem vir a desenvolver profundamente a sua esfera de ação, com parcerias, protocolos, redes e, quem sabe, revista científica própria. Na verificação dos artigos, é inegável a riqueza e a compreensão dos projetos em curso que decorrem das
publicação relativas a atas dos eventos de História da Enfermagem em Portugal.

15

SUBTIL, Carlos Lousada; VIEIRA, Margarida - Os Tratados de Polícia, fundadores da moderna saúde pública (17071856) Rev. Enf. Ref. ser III no.7 (jul. 2012). pp.179-187 (citação p. 186).
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A organização e sistematização dos recursos disponíveis possibilitou a análise do
acervo existente, assinalando os percursos dos estudos e potenciando uma certa exploração das tendências, quer considerando os focos, eventos e contextos históricos
aprofundados, quer pela possibilidade de deixar mais claros os contornos de uma memória esclarecida pela historiografia. Ainda assim, «miles to go, before we sleep»
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Identidades da Enfermagem derivadas do reformismo e contrarreforma protestante. Uma análise histórico-cultural segundo o
modelo estrutural dialético dos cuidados
José Siles González1
A minha participação tem por objetivo refletir sobre as consequências da reforma protestante
e da contrarreforma que se produziram na enfermagem da época e na sua posterior evolução.
Da mesma forma, esclarecer a incidência do reformismo-contrarreformismo dialético na organização do cuidado analisando a motivação essencial dos cuidadores e fatores como o gênero,
cultura e economia.
Teoria e método: Baseia-se nos princípios da história cultural cuja abordagem considera as raízes dos fenômenos que atendem às mentalidades, valores, crenças e tradições vigentes na sociedade. Fontes: analisar os fundamentos do cuidado nos países contrarreformistas, os manuais de enfermagem escritos pelos “obregões” do início do século XVII ao século XVIII e a Bíblia
serão analisados. Para avaliar o perfil dos cuidadores nos países reformistas, também foram
usados os escritos de diferentes ramificações: calvinistas, metodistas, batistas, etc.
A análise dos dados é feita através do modelo estrutural dialético de cuidado. Resultados: O
reformismo luterano reforça a individualidade e a fragmentação social do cuidado que têm impacto na sua qualidade. Nos países contrarreformistas, os valores e crenças que reforçam a
ética dos cuidadores e a qualidade da enfermagem ainda são válidos. O movimento reformista
promove, através da cultura, a interpretação da Bíblia, a alfabetização, o individualismo e a
competitividade dos elementos-chave da industrialização, do capitalismo e do desenvolvimento do feminismo.
A dialética reforma-contador-reforma dá origem a uma divisão da Europa em dois blocos que
afetam significativamente a enfermagem. Os valores e crenças que distanciam esses dois blocos levam a uma progressiva diferenciação nas identidades e formas de cuidar da enfermagem
católica e protestante.
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INTRODUCCIÓN E JUSTIFICACIÓN

Una de las afirmaciones más comunes en historia consiste en afirmar que la
enfermería anglosajona ha sido la pionera en la profesionalización de la enfermería. Sin
embargo, poco se ha reflexionado sobre las causas que provocaron dicho adelanto
respecto a otros países. En este estudio se pretende clarificar las razones que
impulsaron el reformismo en la enfermería británica y aquellas otras cuestiones que
incidieron en el “nirvana” histórico de la enfermería en los países católicos. Entre los
factores que determinaron la divergencia europea en dos formas de entender y
prácticar la enfermería, hay que destacar uno esencial: la dialéctica reformismocontrarreformismo.
Propósito del estudio
El objetivo de preliminar de este estudio, pues, consiste en reflexionar acerca de las
raíces religiosas generadas tras el movimiento reformista q
ue van a escindir a
Europa en dos. Asimismo clarificar las consecuencias que la reforma protestante y la
contrarreforma produjeron en la enfermería de la época y su evolución posterior.
Analizar la incidencia de la dialéctica reformismo-contrarreformismo en la organización
de los cuidados analizando la motivación esencial de los cuidadores. Por otro lado,
resulta esencial identificar las consecuencias que la dialéctica reformismo
contrarreformismo tuvieron en la cultura, la economía y el género.
Hipótesis de partida:
Los cuidados de salud están influidospor factores histórico-culturales y/o religiosos
que les dan significado.
Cuestiones de investigación:
-¿Como influyó la dialéctica reformista-contrarreformista en la evolución histórica de
la enfermería.
-¿Qué motivaciones tuvieron los actores sociales que se dedicaron a la enfermería en
las dos europas que surgen de la dialéctica reformismo-contrarreformismo?
-¿Qué consecuencias tuvo la dialéctica reformismo contrarreformismo en la cultura,
la economía y el género.
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ESTADO DE LA CUESTIÓN
En el contexto de la enfermería se han realizado numerosos trabajos: sobre creencias y los valores religiosos motivadores de la acción enfermera2. Sobre modelos desde
la perspectiva rigiosa de los cuidados3 . Asimismo se han empleado manuales para la
enseñanza de enfermería el siglo XVII4,5,6. Un texto esencial ha sido el aportado por
Chocarro, Melgar y Pérez Galdeano sobre las ordenanzas del hospital general de Madrid7. Incluso en algunos trabajos localizados se describen mediante manuales del siglo
XVII los cuidados en especialidades como la urología (escrito por los Obregones).8
Para la fase heurística de búsqueda y localización de fuentes del siglo XVII en bibliotecas digitales ha sido de gran utilidad la aportación de León-Molina.9 Otros estudios
han contribuido a realizar el análisis comparativo entre las formas de vida y filosóficas
de los protestantes y los católicos.10,11,12,13,14
Desde la perspectiva de la enfermería, Siles realiza un análisis de la incidencia de la
reforma en la enfermería, pero también en la cultura, el género, las revoluciones industriales y el capitalismo utilizando para dicho proceso de análisis el Modelo Estructural
Dialéctico de los Cuidados15,
Gómez Navarro, por su parte, aporta en un trabajo sobre los cuidados en la muerte,
información muy significativa para diferenciar el mundo protestante del católico 16. El

2

Dora, P. y Donoso, M. B. (1976). Valores religiosos y Morales como factores en el desenvolvimiento de la enfermería. Rev. Bras. Enf. 29: 26-33.
3 Fernandes de Freitas, Genival, & Siles González, José. (2008). Antropología y cuidados en el enfoque de San Juan
de Dios. Index de Enfermería, 17(2), 144-148.
4 García Martínez, A.C. (et al) (1993). Presentación y análisis de la obra "Instrucción de enfermeros", de Andrés Fernández (1625).Aproximación a la enfermería española de los siglos XVI-XVII. Madrid: Consejo General de Enfermería.
5 García Martínez, M.J., y García Martínez, A.C. (1998). La enseñanza de la Enfermería en la España del siglo XVII. El
manual de Enfermería de Simón López (1668). Cultura de los Cuidados, 20( 46), 86-93.
6 García Martínez, M.J. (2004). Cuidados enfermeros en la España del siglo XVII. Hacia la busqueda de una identidad professional. Gazeta de Antropología, artículo 22 · http://hdl.handle.net/10481/727322
http://hdl.handle.net/10481/7273
7 Chocarro, L., Melgar, G., Pérez Galdeano, A. (1997). La enfermería en las ordenanzas y constituciones del Hospital
General y Agregados de Madrid. Año 1589. Híades, 3-4,147-166.
8 García Martínez, A.C., y García Martínez, M.J. (2012). El manual Instrucción de enfermeros (1625), compuesto por
los enfermeros obregones, y los cuidados urológicos en los hospitales del siglo XVII. ENFURO, 4-10.
9 León-Molina, J. (2013). Textos de enfermería impresos en España durante los siglos XVI y XVII disponibles en bibliotecas digitales. Enfermería Global, 32, 280-287.
10 Aranguren, J.L. (1980). Catolicismo y protestantismo cómo formas de existencia.Madrid: Alianza.
11 Balmes, J. (1887). El Protestantismo comparado con el Catolicismo en sus relaciones con la civilización europea, Paris:, Libreria de Garnier Hermanos.
12 Maestro Cano, I.C. (2018). La tesis de Weber en torno al capitalismo en el 500 Aniversario de la Reforma Protestante. Ilu. Revista de ciencias de las religiones 23: 149-174.
13 Llompart Verd, J. (2008). Católicos y protestantes. ¿Qué tienen en común y en qué se distinguen? Bilbao: Mensajero.
14 Menéndez y Pelayo, M. (1948). Historia de los heterodoxos españoles. Protestantismo y sectas místicas. Madrid:
Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
15 Siles, J. (2011). Historia de la enfermería. Madrid: DAE.
16 Gómez Navarro, S. (2014). La diferencia entre el desamparo y el consuelo: una reflexión sobre la muerte en el protestantismo y en el catolicismo. En El mundo de los difuntos: culto, cofradías y tradiciones, San Lorenzo del Escorial,
pp. 9-20.
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modelo estructural dialéctico de los cuidados se ha utilizado para describir la evolución
del papel social de las nodrizas y su vinculación con la enfermería 17. Asimismo se ha
aplicado para el estudio cultural de la gestión en enfermería desde la perspectiva de
género18, o para estudios intersectoriales de la enfermería analizando las diferencias
culturales del sector público y privado de la sanidad 19. El modelo estructural dialéctico
de los cuidados se ha aplicado para facilitar el análisis funcional en estudios históricos
en diferentes contextos: para el estudio del rol social de la mujer en los cuidados de
supervivencia durante la prehistoria mediante el análisis de fuentes narrativas 20; o de
las fuentes formativas de las matronas del siglo XVII y XVIII21 y los cuidados psiquiátricos
en las sociedades preindustriales22.
Paradigma y fundamento teórico de partida.
Se parte de los prespuestos del paradigma hermenéutico para poder entender y
describir el fenómeno estudiado en su globalidad 23. El fundamento teórico y el método
del estudio parten de los principios de la historia cultural que, en lo esencial, enfocan el
estudio de los fenómenos en las raíces de los mismos atendiendo a las mentalidades,
los valores, creencias y tradiciones imperantes en la sociedad. Se podría interrpetar la
historia cultural como el estudio de la evolución a tavés del tiempo de los
comportamientos, ideas,creencias, sentimientos y significados, implicados en el
porceso de satisfacción de necesidades de un grupo humano24.
Método, modelo y fuentes.
Se ha empleado el método histórico desde la perspetiva de la historia cultural. Para
ello ha resultado necesario adoptar un modelo que permitiera analizar las las raíces de
los fenómenos.
Con el Modelo Estructural Dialéctico de los Cuidadoses factible
identificar las estructuras que en el ejercicio de su función facilitadora del proceso de
satisfacciónde necesidades en la sociedad, han participado en la configuración de una
17 Siles, J., et

al (1998) El eslabón biológico en la Historia de los Cuidados de Salud. El caso de las nodrizas (una visión
antropológica de la enfermería). Index de enfermería, 20/21, 16-23.
18 Rebolledo-Malpica, D.M., & Siles, J. (2008). Cultura y Género en la Gestión de la enfemería. Tesela. Disponible en
http://www.index-f.com/tesela/ts3/ts6611.php
19 Rebolledo-Malpica, D.M., Siles, J. & Solano, C. (2011). Campo de investigación cualitativa en enfermería en culturas
sanitarias públicas y privadas: un estudio desde la perspectiva de la teoría etnográfica cultural y el estructuralismo
dialéctico. Salud, Arte y Cuidado. 4(1), 15-22.
20 Mezquita Pipio, C. & Siles, J. (2014). Aproximación histórica al origen de los cuidados en el Paleolítico. Una aportación
histórica y antropológica desde la narrativa de J.M. Auel. Madrid: Editorial Publicia.
21 Martínez Rojo, Carmen, Siles González, José, & Martínez Roche, Mª Emilia. (2014). Los manuales escritos por matronas europeas (1609-1710): el origen de cuidados humanizados en el embarazo. Index de Enfermería, 23(1-2), 106110.
22 Piñeiro Groba, M.A. & Siles, J. (2018). La Aurora de la Salud Mental. Una Aportación desde la Antropología de los
Cuidados Psiquiátricos. Alicante: ECU. 200 pp
23 Siles González, J. (2016b). La utilidad práctica de la Epistemología en la clarificación de la pertinencia teórica y
metodológica en la disciplina enfermera. Index de Enfermería, 25(1-2): 86-92.
24 Siles, J. (2010). Historia cultural de enfermería: reflexión epistemológica y metodológica. Av. Enferm.,XXVIII número especial, 90 años: 107-115
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forma particular de organizar y dispensar los cuidados. Para la historia de la enfermería
estas estructuras son: unidad funcional (estructura de convivencia y socialización, que
dota de significado a los cuidados:tribu, familia, otras estructuras de convivencia
alternativas); marco funcional (espacio habilitado parala dispensa de los cuidados:
hogar, templo, hospital) y elemento funcional (actor social encargado de dispensarlos
cuidados: mujer, religioso, profesional de enfermería), deben estudiarse desde dos
dimensiones: la sobrenatural o teológico-religiosa y la natural, racional ocientífica,
puesto que tanto la interpretación de las cau-sas de las enfermedades como de sus
remedios se ha realizado desde estos dos planos, prevaleciendo lo religioso o lo natural,
según las culturas y mentalidades de las diferentes sociedades (tabla 1).

Tabla 1: MODELO ESTRUCTURAL DIALÉCTICO DE LOS CUIDADOS

Fuentes
Las fuentes25 empleadas para analizar el fundamento de los cuidados en los países
contrarreformistas han sido las diversas ediciones de los manuales de enfermería
25 (Obregones, H.H.) (1617). Mínima Congregación de los Hermanos Enfermeros Pobres. Instrucción de enfermeros, para

aplicar los remedios a todo género de enfermedades, y acudir a muchos accidentes que sobrevienen en ausencia de los
Médicos. Madrid.
Fernández,, A. (1625). Instrucción de enfermeros para aplicar los remedios a todo género de enfermedades y acudir a
muchos accidentes que sobrevienen en ausencia de los médicos. Madrid: Imprenta Real.
Buen-Suceso, A. (1728). Instruccion de enfermeros y modo de aplicar los remedios à todo genero de enfermedades, y
acudir à los accidentes, que sobrevienen en ausencia de los medicos / compuesto por los Hijos de la Congregacion del
Venerable Padre Bernardino de Obregon en el Hospital General de Madrid (sacada a la luz la 4ª impresión por el hermano
Agustin del Buen-Sucesso). Madrid: Imprenta de Bernardo Peralta.
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escritos por los Obregones desde principios del siglo XVII hasta el siglo XVIII.
Especialmente útil para valorar la actividad enfermera han resultado las “Ordenanzas y
constituciones del hospital general y agregados” (1589/ 1705) 6, 26. Reglamento Hospital
San Juan de Dios de Alicante (1873) y Reglamento Hospital Provincial de Alicante (1909).
Fuentes literarias27: Obras de realismo social de Carlos Dickens: La pequeña Dorrit
(1855) (describe la vida en la cárcel de Marshalsea donde el autor estuvo ingresado);
Vida y aventuras de Martin Chuzzlevit (1844) donde Dickens presenta la figura de las
enfermeras de la época. También se empleado la novela Mary Barton (1848) de Elizabeth
Gaskell28 para valorar las contradicciones y miserias vividas por la clase trabajadora en
el Londres industrializado de mediados del XIX.
Para valorar el perfil de los cuidadores en los países reformistas se han empleado
diversos escritos de diferentes ramificaciones que se derivan de este movimiento plural:
calvinistas, metodistas, baptistas, etc.
RESULTADOS Y SU DISCUSIÓN
El consenso respecto los valores, creencias y tradiciones que sustentaban el
cristianismo en Europa con una cierta homogeneidad, se rompe con el movimiento
reformista. El reformismo contribuye a una mayor individualidad y fragmentación social
de los cuidados que repercute en la calidad de los mismos, mientras que en los países
contrarreformistas se mantienen vigentes los valores y creencias que potencian la ética
de los cuidadores y la calidad de la enfermería. El movimiento reformista potencia, a
través de la cultura impuesta por la libre interpretación de la biblia, la alfabetización, el
individualismo y la competitividad que constituyen piezas clave en la industrialización,
el capitalismo y el desarrollo del feminismo.
La unidad funcional como estructura socializadora de los cuidados
Debido al cisma iniciado por Lutero con sus 95 tesis en Wittenberg, Europa va a estar
polarizada por dos grandes bloques: un gran bloque homogéneo, el católico, que
mantiene tras el tortuoso Concilio de Trento (1545-63) un dogma que marca la unidad
ante los diferentes bloques protestantes que van a ir surgiendo lentamente (luteranos,
calvinistas, metodistas, anglicanos, Anabaptistas etc.). El sistema de creencias y valores
contrarreformista se puede resumir en los siguientes puntos9,10, 11, 12,13, 14 (Tabla 2).

De la Fuente, V. (1868) La sopa de los Conventos. Tratado de Economía política en estilo jocosério acerca de los obstáculos tradicionales en nuestro país. Madrid: Imprenta de el pensamiento español.
26 García Barreno, P.R. (1988). El hospital general de Madrid. 425 años de historia. Disponible en http://www.pedrogarciabarreno.es/4.%20Escritos%20varios/Sobre%20Hospitales/Hosp%20Gral%20Madrid/HistoriaHospGralMad.pdf
27 Dickens, C. (2016) La pequeña Dorrit (1855-57). Madrid: Alba; Dickens, C. (2003) Vida y aventuras de Martin Chuzzlevit. Madrid: Alba; Gaskell, E. (2002) Mary Barton. Madrid: Alba.
28 Análisis del texto de Gaskell desde la perspectiva de la enfermería en: Siles, J. (1999). Historia de la enfermería.
Alicante: Aguaclar.
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Tabla 2 Acuerdos del Concilio de Trento (1545-1563)
La salvación depende de las obras (obras de misericordia)
Siete sacramentos
Obediencia al papa
La misa tiene un carácter sagrado
El culto a la virgen y a los santos es válido
La Biblia y la tradición son fuentes de la fe
Existe una interpretación oficial de la Biblia (única fuente de verdad)
de la misma
Ceremonias fastuosas (ritos, arte, celebraciones festivas)
Aceptación del dogma católico.

Este breve resumen de los acuerdos alcanzados en Trento refleja algunas cuestiones
nucleares que tendrán una enorme trascendencia en la cultura de los países católicos
que progresivamente se irán distanciando en sus constumbres, tradiciones, arte y ritos
de los protestantes9,10,11, 12. Por ejemplo, la importancia de que la salvación no dependa
exclusivamente de la fe, sino que se supedite a la misma la práctica de obras de
misericordia (Tabla 3) que constituye un desideratum de la caridad en acción esencial
para la salvación de las almas de los católicos.
Tabla 3
Obras de misericordia corporales
1) Visitar a los enfermos
2) Dar de comer al hambriento
3) Dar de beber al sediento
4) Dar posada al peregrino
5) Vestir al desnudo
6) Visitar a los presos
7) Enterrar a los difuntos
Obras de misericordia espirituales
1) Enseñar al que no sabe
2) Dar buen consejo al que lo necesita
3) Corregir al que se equivoca
4) Perdonar al que nos ofende
5) Consolar al triste
6) Sufrir con paciencia los defectos del prójimo7) Rezar a Dios por los vivos y por los difuntos.
Fuente: Catecismo de la Iglesia católica o catecismo universal (en latín Catechismus Catholicæ Ecclesiæ,
representado como "CCE" en las citas bibliográficas
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La etimología del término “misericordia” derivado del latín misere (miseria,
necesidad), cor, cordis (corazón) e ia (hacia los demás); significa tener un corazón
solidario con aquellos que tienen necesidad. Es decir, una forma de altruísmo que
contempla tanto necesidades corporales como espirituales (visión holística de los
cuidados) y, sobre todo, no se trata de una mera declaración de intenciones para los
católicos, sino de un deber que resulta inexcusable para obtener la salvación. Para la
práctica de estas obras de misericordia proliferarán nuevas órdenes religiosas que se
dedicarán a los cuidados espirituales y del cuerpo y que tendrán una enorme expansión
por toda la geografía del sur de Europa (Francia, España, Portugal, Italia) y América
Latina.
La unidad funcional que socializa los cuidados en el ámbito reformista resulta más
fragmentada por la creciente emergencia de nuevas corrientes protestantes, pues la
libre interpretación de la biblia conlleva el auge de disensiones sobre la misma. De forma
sintética, se puede resumir en los siguientes puntos (Tabla 4).
Tabla 4
La salvación por la fe y/o predestinada (no hay obras de misericordia).
Dos sacramentos: bautismo y eucaristía
No reconocen la autoridad del papa
Ceremonias simples(ritos minimalistas y sobrios)
Negación del dogma católico. la única fuente de la verdad es la biblia
Fuente: Atkinson, J. (1980). Lutero y el nacimiento del protestantismo. Madrid: Alianza

Estas cuestiones esenciales que vertebran los sistemas de creencias de los católicos
y los protestantes, van a incidir en una divergencia progresiva divergencia a la hora de
entender la forma de vida tanto espiritual como material y cultural 12, por supuesto en
la manera de representar el cosmos y las correspondientes pretensiones de
organización del mismo29, y, sobre todo, van a determinar una escisión en la forma de
motivar y practicar los cuidados de enfermería1.
En definitiva, la salvación por la fe y/o predestinada, implica un recogimiento interior,
sobre sí mismo, que tiene mucho que ver con el ascetismo 11,30. Esta interiorización va
potenciar el creciente individualismo de las sociedades reformistas. El trabajo como
fuente de riqueza va a prevalecer sobre otros valores como la caridad y en ese contexto
hay que interpretar la disolución de las órdenes religiosas católicas que regían los
hospitales.

29
30

Chartier, R. (1992). El mundo como representación. Estudios sobre historia cultural. Barcelona: Gedisa
Weber, M. (2003). La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Madrid: Fondo de Cultura Económica, 2003
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Los conventos católicos van a ser la fuente de satisfacción de necesidades de gentes
que no tienen una gran motivación por el trabajo y que están aleccionados con la idea
de que es un castigo bíblico relacionado con la emergencia de egoísmos recalcitrantes
que van a provocar, más tarde o más temprano, el enfado de dios y el consiguiente
castigo. La denominada “sopa boba” forma parte de una estética conventual cuya
representación más generalizada es la imagend e gente pobre amontonándose en
torno al caldero donde un fraile con el cazo en ristre se dispone a repartir la comida.
Este proceder se mantuvo hasta finales del siglo XIX e incluso primer tercio del XX y fue
un tema, el de la “sopa boba” tratado en el parlamento como “obstáculo para el
desarrollo de la nación” analizado por de la Fuente en el el parlamento en 1868:
“Esto ha venido ya aser una especie de proverbio, y es de rigor citarlo cuando se
habla de las causas de la decandencia de nuestra patria, sintetizando esta frase
uno de los grandes capítulos de culpas, que hemos venido á formular entre los
llamados obstáculos tradicionales”31
Los cuidados de enfermería en los reglamentos de hospitales: el ejemplo del Hospital
General de Madrid
El análisis de las “Ordenanzas y constituciones del hospital general y agregados”
(1589/ 1705) estudiados por García, Barreno26 y Chocarro et al6; así como de otros
documentos similares en épocas posteriores: “Reglamento Hospital San Juan de Dios
de Alicante (1873)” y “Reglamento Hospital Provincial de Alicante (1909)”, nos permite
ver cómo, en lo esencial, los cuidados eran motivados y organizados de forma muy
similar.
La unidad funcional seguía fundamentándose en las obras de misericordia en todos
ellos y aunque estuviesen regidos por diferentes órdenes (obregones, hermanas de la
caridad). El leit motiv espiritual del cuidador era el mismo: “y hágase con ellos lo que
su nezcesidad y la charidad obliga…”. Asimismo se puede afirmar que se mantuvo la
atención dualista corporal-espiritual, pues los pobres enfermos tenían que confesarse
y comulgar antes de su ingreso (slavo aplazamiento por necesidad vital). La palabra en
acción (rezo terapéutico) es otro de las actividades que destacan en todos los
hospitales, así como el sacrificio (comunión) y la incubación (comunión)14.
De forma que los enfermos tras ser vistos por los médicos, tenían que ser recibidos
por los capellanes para la confesión y la comunión antes de ser ingresados y asignadas
sus camas. Todo este proceso era rigurosamente controlado mediante una
escrupulosa burocracia donde proliferaban los documentos escritos (el capellán tenía
que dejar constancia de todo en la cédula correspondiente). (Reglamento HGM,
1589/HSJD Alicante, 1873-1909).

31

(de la Fuente, 1868, 5).
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La organización de la asistencia se dividía en sanitaria y social, aunque todos los
ingresados tenían que ser del género de “pobres”: Pobres enfermos y pobres
viandantes y mendigos.
Tanto la obtención de datos como su plasmación en el libro de registros era
responsabilidad delenfermero o enfermera mayor (sala masculina o femenina).
“Aya un(a) libro en cada enfermería de hombres como de mugeres, el cual tenga el
(b)enfermero o enfermera mayor (..) en el cual con el día, mes y año se escriba el
nombre del enfermo que se acuesta en la cama con el número de ella y señas de
supersona,y donde es natural y si esta casado o soltero y, muy en particular, los
vestidos que trae, los cuales se juntarán todos y se atarán, se enbolberan en la capa
que trajere y cosida encima la (c)zedula que le dieren en la portería con la firma del
(d)confesor la entregarán toda al guardarropa (…) si tragere dinero se escriviran
conlo demas, entregándoselo al hermano mayor o la persona o arca que para ello
estubiere señalada (…)”(Reglamento HGM, 1589/HSJD Alicante, 1873-1909).
Las necesidades básicas para los “pobres enfermos” eran contempladas de forma
estricta:
Aseo personal
“Antes que los desnuden, les quiten el cavello si lo tuvieren crezido, y después los
desnuden y vistan y limpien y vistan una camisa de las que el hospital tiene para su
limpieza el tiempo que se curaren” (Reglamento HGM, 1589/HSJD Alicante, 1873-1909).
Alimentación
“A la entrada de cada una de las enfermerías aya un agua manil y una toalla grande
para que se laven las manos todos los que hubieren de serbir y partir la comida a los
enfermos, y a la hora del comer y del cenar, tañida la campanilla se juntarán
repartiéndose por las enfermerías todos los hermanos de avito y practicantes que
estubieren en Cassa exzepto los que estubieren legitimamente ocupados”.
(Reglamento HGM, 1589/HSJD Alicante, 1873-1909).
Marco funcional en la necesidad alimentaria: comedor y su entorno:
“A la puerta de cada una de las enfermerías abrá una mesa grande con manteles
limpios sobre los que se reparta la comida la cual que este por la parte de afuera (..)
para evitar el fastidio y mal olor (..) los que hubieren de departir se pongan unas
camisuelas de lienzo (...) que se habrá procurado que estén siempre limpias”
(Reglamento HGM, 1589/HSJD Alicante, 1873-1909).
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Descanso-reposo: Marco funcional derivado de la unidad funcional (obras de
misericordia): se procuraba el cuidado del entorno para que favoreciera el
restablecimiento:
“y aleadas las serbilletas se barrera la enfermería y dejarán reposar a los enfermos”
“En el invierno antes de acostarlos les calienten las camas y camisas” (Reglamento
HGM, 1589/HSJD Alicante, 1873-1909).
Los cuidados para el bien morir
Estos cuidados son especialmente importntes en los países católicos donde como
afirma Gómez Navarro los agonizantes están acompañados de sus familias, los
religiosos que los reconfortan espiritualmente con sus rezos y toda la parafernalia que
exige la celebración de un rito transcendental como es el paso de la vida a la muerte (a
la otra vida, a la gloria)16. Sin embargo, en los países reformistas 32 :
“Acúdase con tiempo a los enfermos que estubieren fatigados para que se les de la
extrema unzion, y hagan sus declaraciones y testamentos(...) será necesario que el
hermano mayor (...) ponga con tal enfermo algunos hermanos o hermano deboto (...)
que les encomienden el anima y les ayuden al bien morir (…) siempre que sea posible
se trasladará al moribundo a un lugar reservado y discreto” (Reglamento HGM,
1589/HSJD Alicante, 1873-1909).
Las necesidades básicas para los pobres peregrinos, vagabundos o viandantes.
Los vagabundos recibían alojamiento y las necesidades básicas que precisaran. Para
la alimentación solían disponer de un reectorio propio para que no se mezclaran con
los enfermos. Hacían dos comidas diarias, disponían de las ropas de los difuntos para
vestirse y se contemplaba ya la necesidad de mantenerlos ocupados en alguna
actividad para que un exceso de ocio no les llevara a la desidia:
“(...) Se ha de ocupar estos pobres mendigos en algun exercizio en que se entretengan
que sea de poco provecho para el hospital de manera que estén ocupados conforme
las fuerzas de cada uno” (Reglamento HGM, 1589/HSJD Alicante, 1873-1909).
El Marco funcional: los espacios/entornos hospitalarios
Desde la Edad Media se le daba gran importancia a la ubicación de los enfermos,
aunque no siempre era posible la organización espacial prevista. La distribución de

32“los

damnificados de esta teología de la muerte (…) son los intermediarios, la Virgen, los santos, el purgatorio y
las ánimas del purgatorio, que abandonarán templos e intercesiones; y los gestos, puesto que sobrarán el rezo por
los difuntos, las indulgencias, las limosnas y legados, las misas y fundaciones, en suma, las cláusulas espirituales del
mismo documento de última voluntad (…) Todo lo contrario será el panorama para el catolicismo, donde ciertamente siempre cabe la colaboración del fiel en su destino final mediante el uso de los sacramentos -en especial el
de la penitencia-, lo que produce un sistema de muerte (…) de oportunidades, posibilidades y compensaciones Gómez Navarro, 2014, 12).
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enfermos en los hospitales católicos se organizaba en función del sexo y del tipo de
enfermedad (fines morales y prácticos).
“El cuarto de las mujeres estará mui distinto y apartado del de los hombres (…) Habrá
para cada enfermedad una sala aparte para que los que fueren de una misma
enfermedad se curen con más comodidad y los enfermeros con más fazilidad los
puedan curar” (Reglamento HGM, 1589/HSJD Alicante, 1873-1909).
La reforma hospitalaria emprendida por Felipe II en 1555 señalando Pascual Madoz
que tuvo gran oposición por parte del Concilio de Trento por lo que no pudo iniciar su
reforma hasta 1585; una reforma que consistía en la reducción de hospitlaes dispersos
y casi sin medios para concentrar los recursos sanitarios con el propósito de su
racionalización y mejor aprovechamiento26.
Elemento funcional: las órdenes religiosas dedicadas a la práctica de las obras de
misericordia (los cuidados).
Tal como señalamos, el movimiento contrarreformista va a impulsar el rebrote de
órdenes religiosas que se van a dedicar a la práctica de las Obras de Misericordia: San
Juan de Dios, Ministros de los Enfermos, Bethlemitas, Obregones, Hermanas de la
Caridad, los propios sacerdotes que se ocupan de los cuidados espirituales, etc.La
mecánica de creación de estos grupos solía ser semejante y su éxito o fracaso de
dependía en gran medida de la sanción de la Iglesia mediante la Regla (aprobación de
sus reglamentos donde se estipulaba su dedicación a los cuidados corporales y
espirituales). Estas órdenes hacían votos: obediencia, castidad, pobreza, y práctica de
las Obras de Misericordia (hospitalarios). Mantenían una estricta regulación ética y una
no menos rigurosa disciplina en todos los aspectos de su vida. Muchos son los
conocimientos y procedimientos de enfermería que miembros destacados de estas
órdenes realizaron para el perfeccioanmiento técnico y holístico de los cuidados
(obregones, sanjuandedianos, etc.).
La unidad funcional en los cuidados reformistas
Debido a que exclusivamente mediante la fe y la gracia se alcanza la salvación para
los refromistas, no es necesario que se apliquen al cumplimiento de obras como las de
misericordia. Las obras implican un engaño, una desviación y lo que va a prevalecer en
la Europa protestante es un ascetismo que va a contribuir a la individualización en un
marco social donde el atruismo o la solidaridad se van a ir sustituyendo por la
competitividad y el amor al trabajo como forma de enriquecimiento.
El elemento funcional en los cuidados reformistas
Estas creencias en un primer momento van a incidir en la disolución de las órdenes
católicas que se encargaban del sistema sanitario en estos países. Ante este vacío
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asistencial14, van a proliferar todo tipo de cuidadores sin formación ni ética (tales, por
ejemplo como los descritos por Dickens en Martin Chuzlevit:la enfermera Gamp o Prig).
Esta falta de mano de obra asistencial cualificada técnica y éticamente, se va a echar
en falta especialmente cuando lleguen los efectos de las revoluciones industriales:
empobrecimiento, abandono del hogar por parte de la mujer esclavizada en las
factorias provocando un vacío social y sanitario de la estructura familiar que va a
provocar, entre otros desastres, el aumento de la mortalidad infantil. Este desastre va
a incitar a la búsqued de soluciones a filántropos y reformistas como Elizabeth Gurney
Fry, Teodoro Fliedner y Florencia Nightingale14.
La enfermera Gamp, la señora Gamp, como se la suele llamar en el texto de Dickens,
es disoluta, descuidada y casi siempre borracha. Se convirtió en un estereotipo notorio
de enfermeras incompetentes e insolentes de la era victoriana. Est exageración de los
rasgos (caricatura) parece que no era tal y que realmente existían enfermeras tan
parecidas a Gamp que, a veces, la realidad superaba la ficción (no en vano, Carlos
Dickens se inspiró en la observación de la realidad y en las experiencias de su amiga
Angela Burdett-Coutts.para crear este personaje). Llegó a ser tan afamada la figura y
obra de la Sra.Gamp que el paraguas que siempre llevaba consigo acabó adquiriendo
su nombre: paraguas gamp. La señora Gamp era una enfermera domiciliaria que lo
mismo atendía partos que amortajaba prácticamente de un momento a otro. Su
personaje, tal vez demasiado estereotipado, ha sido empleado por otros autores para
construir personajes parecidos. Es el caso de Scott Fitzgerald en “Tender is the Night”.
Donde la enfermera es alguien que detenta el poder y tiene cierto resentimiento de
clase que activa en un momento determinado ante la vulnerabilidad del cliente:
”Mensaje final de Sairy Gamp, la enfermera borracha: usa esa especie de poder medido
tan particular de las mujeres. Las mujeres son el verdadero estándar de oro…el poder
encubierto“33
La cultura y nivel moral de la enfermera Gamp se refleja en su propia forma de hablar:
-“Creo joven -le dijo la Sra. Gamp a la camarera auxiliar con un tono que denotaba
debilidad o desmayo- que podría comer un poco de sarmon encrustido con una linda
ramita de jinojo espòrvoreado con pimienta blanca. Yo com pan del día, querida, una
pasadita de mantequilla fresca y un pedacitico de queso.En caso de que haiga en la casa
algo parecido a un pepino ten la bonda de traérmelo porque a mí me gustan mucho y
hacen un montón de bien en un cuarto de enfermo.Si aquí venden la Old Tipper de
Brighton, esa es la cerveza que yo tomo por la noche, pues dicen los médicos que la
mantienen a una despierta y en cualquier caso, joven, no traiga más que un chelín de
ginebra y agua tibia cuando suene la campana por segunda vez porque esa es mi dosis
y nuca bebo una gota más”34

33

Messenger, C. (2010). “How many women is power” Dickens,s Sarah Gamps and Fitzgerald,s Resentful Care-Taking in Tender is the Night. The F. Scott Fitzgerald Review, 8, 160-173
34 Dickens, C. (2003) Vida y aventuras de Martin Chuzzlevit. Madrid: Alba, 49.
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La enfermera Prig, Betsey Prig, era amiga de la Sra. Gamp, menos gorda pero igual
de malhablada y con barba. La principal diferencia entre ambas es que la enfermera
Prig solía hacer sus servicios diurnos y también trabajaba en hospitales.
Con las consecuencias de la industrialización se agudizará el problema asistencial y
se generarán alternativa tan conocidas y relevantes para la profesionalización de la
enfermería como las iniciativas reformadoras de las Hermanas Protestantes de la
Caridad desarrollada por Elizabeth Gurney Fry que crea las Hermanas Protestantes de
la Caridad (no reguladas ni tenían que hacer votos); el hospital escuela de las
Diaconisas de Kaiserswert de Teodoro Flierner (Kaiserswerth), y, por supuesto,
Florencia Nightigale que crea su escuela de enfermeras en el Hospital Santo Tomás en
Londres en 185514.
El marco funcional en los cuidados reformistas
Debido a la supresión de las órdenes católicas y a la confiscación de los bienes de la
Iglesia, los hospitales se quedan sin mano de obra cualificada en materia de cuidados.
Sin embargo, las autoridades protestantes sí realizaron intentos para paliar la situación
de carencia de cuidadores y emplazamientos donde realizar los cuidados. Lutero es
consciente de lanecesidad de mantener la asistencia a pobres y enfermos. La idea que
va a seguir consistía, básicamente, en la utilización por parte de los municipios de los
recursos confiscados a la Iglesia católica para vertebrar un sistema alternativo de
asistencia social y sanitaria. De forma que el peso de la asistencia iba a quedar en manos
de las autoridades municipales cosntituyendo la denominada “Caja Común”. (Siles,
2011). El fracaso de este sistema alternativo se evidencia siglos después en el hecho
indiscutible de que la mayoría de los reformadores de la enfermería protestante
centran sus trabajos en las prisiones (Howard, Gurney Fry, Fliedner, etc.).14
Repercusiones culturales de la dialéctica reformismo-contrarreformismo.
En la Europa católica se van a potenciar los ritos y su popularización va a estar muy
unido a los ritos y las celebraciones festivas en un calendario plagado de efémerides. Lo
primero que hicieron los países católicos fue adaptar el calendario juliano a las
necesidades de esta creciente cultura celebratoria. Este calendario va a organizar
también la satisfacción una necesidad nuclear como la alimentación: en tiempo de
cuaresma, por ejemplo, la prohibición de comer carne impulsará el consumo de otro
tipo de alimentos alternativos como el potaje de ayuno y el pescado en general.
Podríamos decir que la cultura “callejera” en los países católicos tiene sus raíces en
estas costumbres de origen religioso.
Otro aspecto que repercute positivamente en la estética católica es la necesidad de
plasmar los santos, ángeles, Cristos y vírgenes en esculturas y pinturas espoleados por
la exuberancia barroca.
Desde el punto de vista negativo, la prohibición de leer la biblia (prohibido con la pena
de muerte), actividad reservada al hermeneuta oficial, el sacerdote, va a extender el
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miedo a la lectura y a los libros y va a potenciar el analfabetismo. Asimismo, se va a
impulsar, a través del índice de libros prohibidos, la persecución y destrucción de libros
prohibidos (lo que aumentó la aprensión hacia los mismos).
En los países reformistas, aunque de forma algo heterogénea, el sentimiento
iconoclasta va a impulsar la destrucción de esculturas y pinturas de templos y
monasterios. Pintores como Lucas Cranach el Viejo o Rembrant, con su “Lección de
anatomía”. Sin embargo, la libre lectura de la biblia va a impulsar la alfabetización y
saber leer o poseer libros no va a conllevar problemas.
Protestantismo, revolución industrial, género y capitalismo.
El ascetismo como ejercicio diario o entrenamiento del cuerpo mediante la renuncia
a la fiesta y los placeres va a potenciar el individualismo y la competitividad (Maestro
Cano, 2018). Un valor en auge, tal vez el valor supremo, sea la acumulación de riqueza
mediante el trabajo, por un lado, y, por otro, la austeridad intríseca con el ascetismo. En
esta línea, Weber define el espíritu del capitalismo como aquellos hábitos e ideas que
favorecen el comportamiento racional para alcanzar el éxito económico 30. En definitiva
Weber identifica una compatibilidad de caracteres entre el protestantismo y el sistema
capitalista11,30.
La lógica histórica nos permite interpretar, de alguna forma, los movimientos
feministas como consecuencia de una mayor inclinación por la alfabetización y, sobre
todo, por las contradicciones que generan innovaciones en principio positivas como la
incorporación de mujeres en los sistemas fabriles (en unas condiciones paupérrimas).
Esto, sin duda, contribuyó a la toma de conciencia de fragantes desigualdades y
favoreció la organización y asociacionismo de mujeres que querían luchar contra las
injusticias14 . El capitalismo, lentamente, surgió como consecuencia del incremento de
los bienes de consumo y la necesidad de extender el consumo entre las clases menos
favorecidas.
CONCLUSIONES
La dialéctica reforma-contrarreforma da lugar a una división de Europa en dos
bloques que afectan significativamente la enfermería. Los valores y creencias que
distancian estos dos bloques dan lugar a una progresiva diferenciación en la forma de
organizar y motivar los cuidados que va a incidir plenamente en la profesionalización de
la enfermería en los países protestantes.
Las raíces religiosas, culturales y económicas determinan dos formas de entender y
practicar la enfermería.
El proceso dialéctico reformismo-contrarreformismo repercute en la cultura, la economía y el género.
En la enfermería Contrarreformista se generaliza la asistencia integral (espiritual corporal) que se va a mantener hasta el siglo XX.
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Se reglamentan los cuidados hasta el ultimo detalle en la enfermería católica (normativismo).
Muchos de los hospitales católicos constituyen un moderno del hospital actual.
El análisis comparativo entre la unidad funcional, el marco funcional y el elemento
funcional de la enfermería Contrarreformista y la Reformista, permite identificar las diferencias esenciales entre ambas.
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Un regard sur la trajectoire des infirmières françaises du XXème
siècle
Michel Poisson1

Resumo: A criação das primeiras escolas municipais de enfermagem em Paris, em 1878, foi o
ato fundador da profissão de enfermagem em França, na sua forma moderna. A partir de 1917,
a Grande Guerra e o movimento filantrópico abriram caminho à influência americana. Nesse
contexto, com a crescente participação do Estado e sob a liderança de Léonie Chaptal, iniciouse, na década de 20, um movimento de profissionalização que continuou ininterruptamente
até aos anos 60. Se o modelo profissional então proposto era altamente estruturado e dotado
de uma formação cada vez mais sólida, os enfermeiros sempre estiveram sob a estrita dependência dos médicos. O acesso à universidade era impensável. A criação da Escola Internacional
de Educação em Enfermagem em Lyon, em 1965, ofereceu-lhes essa possibilidade e constituiu,
então, uma alavanca extraordinária para a emancipação. A elite formada por e para esta instituição trabalhou para modificar as representações da profissão entre os médicos, os acadêmicos, os diretores de hospitais e os políticos. Também contribuiu para a mudança das práticas e
a relação com o mundo da enfermagem. Tendo iniciado o desenvolvimento da disciplina da
enfermagem, o seu trabalho, contudo, ficou por cumprir devido ao seu encerramento em 1995.
Résumé
L’invention des premières écoles municipales parisiennes d’infirmières en 1878 constitua l’acte
fondateur de la profession d’infirmière en France dans sa forme moderne. La Grande Guerre
et le mouvement philanthropique ouvrirent la voie à l’influence américaine à partir de 1917.
Dans ce contexte, avec la participation de plus en plus grande de l’État et sous l’impulsion de
Léonie Chaptal, un mouvement de professionnalisation débuta dans les années 1920 et se
poursuivit sans interruption jusque dans les années 1960. Si le modèle professionnel alors
proposé était fortement structuré et doté d’une formation de plus en plus solide, l’infirmière
était toujours définie sous la stricte dépendance des médecins. L’accès à l’Université était alors
impensable pour elles. La création de l’École internationale d’enseignement infirmier supérieur
à Lyon en 1965 leur offrit cette possibilité et constitua alors un extraordinaire levier d’émanci-
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pation. L’élite formée pour et par cette institution travailla à la modification des représentations de la profession chez les médecins, les universitaires, les directeurs d’hôpitaux et les politiques. Elle contribua aussi à changer les pratiques et le rapport au monde des infirmières. Si
elle initia un développement disciplinaire des soins infirmiers, son œuvre demeura inachevée à
cet égard, en raison de sa fermeture en 1995.

Abstract
The invention of the first Parisian municipal schools of nurses in 1878 constituted the founding
act or the nursing profession in France in its modern form. The Great War and the philanthropic
movement paved the way for American influence from 1917. In this context, with the increasing
participation of the State and under the leadership of Léonie Chaptal, a professionalization
movement began in the 1920s and continued uninterrupted until the 1960s. If the professional
model then proposed was highly structured and more and more robust, a nurse was still defined as strictly subordinated to physicians. Access to the university was accordingly unthinkable for them at the time. The creation of the International school of higher nursing education
in Lyon in 1965 offered them this possibility and constituted an extraordinary mean for their
emancipation. The elite turned out for and thanks to this institution managed to change opinions about nursing profession among doctors, academic people, hospital’s managers and public authorities. It also helped to change nurses’ practices and relationship to the world. Although this school initiated a disciplinary development of nursing, its work remained unfinished
in this regard, due to its closure in 1995.

Mesdames, messieurs, chers collègues,
Tout d’abord, je tiens à remercier chaleureusement les organisatrices et organisateurs pour leur invitation à participer à ce colloque. Je suis à la fois très honoré et
très heureux de partager ce moment avec vous. Mon plaisir est d’autant plus grand
qu’il est question d’histoire de la profession infirmière, mais aussi des soins infirmiers,
thématiques à laquelle je m’intéresse depuis plus de trente ans. Il n’est certes pas douteux que de nombreux traits de cette histoire sont communs à l’ensemble des pays
d’Europe et même au-delà, si l’on songe aux États-Unis, ou encore au Canada par exemple. Il n’en reste pas moins que cette histoire a pris place et s’est déroulée dans des
aires géographiques et des conditions socio-historiques différentes. Les singularités
ainsi générées peuvent alors être envisagées comme autant d’éléments qui permettent à la fois de comprendre et de mettre en évidence les caractéristiques plus universelles et internationales de ce travail si particulier. Je vais donc pour ma part vous entretenir de l’évolution de la situation française au XXème siècle, sachant qu’à l’instar de
nombreux autres pays, elle ne fut pas exempte d’influences internationales. À mes
yeux, cette histoire de la profession infirmière peut être envisagée à la fois comme
l’histoire de la montée en puissance de la qualification et des compétences des infirmières et comme l’histoire des conditions de possibilité de développement d’une
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pensée infirmière distincte de la pensée médicale. En d’autres termes, je vous propose
d’observer le passage, en un siècle, d’une focalisation exclusive sur la personne de l’infirmière, ses qualités, ses vices et ses vertus, à un resserrement de l’intérêt sur son
objet de pratique et de connaissance, c’est-à-dire les soins infirmiers comme art et
comme science ou comme discipline.
L’invention des premières écoles municipales parisiennes d’infirmiers et d’infirmières en 1878 par le Dr Bourneville, médecin pastorien, républicain, radical et libre
penseur, constitua incontestablement l’acte fondateur de la profession d’infirmière en
France dans sa forme moderne 2. Comme médecin épris de progrès, Bourneville espérait bien transformer les soins aux malades en instruisant et en professionnalisant
les infirmières. Il chercha alors avec plus ou moins de bonheur à mettre à leur portée
les toutes nouvelles connaissances issues des avancées scientifiques et techniques de
la médecine de cette fin de siècle. Il fit même un voyage à Londres en 1877, pour y observer ce que Florence Nightingale avait mis sur pied depuis presque 20 ans. Il en revint
intellectuellement séduit, mais convaincu que ce qui était déjà devenu l’élégant modèle
anglais n’était pas plus compatible avec la situation française qu’avec ses propres conceptions du progrès social. Loin de l’aristocratique modèle nightingalien qui avait fini
par séduire les femmes du monde outre-Manche, il entendait bien, pour sa part, éduquer le personnel domestique de l’hôpital pour le hisser à la hauteur de sa respectable
tâche consistant à soigner ses prochains. Cette position était d’autant plus vigoureuse
qu’il s’agissait dans le même temps, pour le militant politique qu’il était, de laïciser et
séculariser l’espace hospitalier jusqu’alors occupé par l’Église. A la fin du siècle, il avait
réussi malgré de nombreux vents contraires, à imposer en France l’idée même de la
nécessité d’une formation pour les infirmières.
Le modèle très républicain qu’il avait mis au point apparut néanmoins comme trop
rustique aux yeux des femmes du monde françaises charmées par le modèle anglais.
Elles apportèrent alors, à partir de 1900, leur contribution sur un terrain que Bourneville
et quelques amis avaient été bien seuls à labourer pendant vingt ans. S’en suivit une
querelle sur les conceptions de la profession, souvent sinon toujours, sous-tendue par
un débat sur les origines sociales du recrutement des infirmières. Cet affrontement
idéologique et politique, auquel se mêlèrent des considérations d’ordre moral, religieux et sexuel, constitua le terreau sur lequel s’élabora un modèle professionnel complexe pour les infirmières françaises dans la première moitié du XXème siècle. La Première Guerre mondiale, de même que le mouvement philanthropique initié par la Fondation Rockefeller, ouvrirent la voie à l’influence américaine à partir de 1917 et l’entrée
en guerre des USA3. Les idées véhiculées par ces différents canaux s’invitèrent dans le
débat et contribuèrent au développement de la profession dès les années 1920, sous
la houlette de Léonie Chaptal 4. Celle-ci était la figure emblématique du mouvement
2
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DIÉBOLT Évelyne, FOUCHÉ Nicole, Devenir infirmière en France, une histoire atlantique? (1854-1938), Paris, Editions
Publibook Université, 2011.
4 MAGNON René, Léonie Chaptal, 1873-1937: la cause des infirmières, Paris, Lamarre, 1991.
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initié par les femmes du monde en 1900. Fervente catholique, elle était notamment
préoccupée par la baisse d’influence de l’Église dans la société du fait de la révolution
industrielle et du basculement définitif de la France dans la République. Pour elle, la
profession d’infirmière était un moyen de rétablir et maintenir en douceur ce type d’influence, ce qui décuplait son intérêt et ses motivations pour cette cause. Elle se situait
de ce point de vue dans la droite ligne de la doctrine sociale de l’Église issue de l’Encyclique Rerum Novarum du pape Léon XIII en 1891. Éminemment stratégique et fine
négociatrice, elle fit le choix de la laïcité et privilégia délibérément les aspects professionnels de son combat par rapport aux aspects confessionnels. Elle réussit à rendre la
profession compatible avec les idéaux républicains tout en lui donnant accès aux
travaux internationaux, notamment au CII5, siège d’une indéniable influence angloprotestante puis américaine, œcuménisme qui n’allait pas pour lui déplaire. Elle œuvra
ainsi à la promotion en France d’un modèle finalement plus proche de celui de Bourneville que de celui de Florence Nightingale, répondant aux nécessités politiques, mais
aussi économiques de satisfaire aux besoins urgents et croissants de main-d’œuvre
dans un contexte de pénurie chronique d’infirmières. Par ailleurs, si elle apporta une
contribution certaine au processus de professionnalisation, notamment par le développement de la formation, de la reconnaissance des écoles et des diplômes, elle fut
aussi le chantre de la soumission absolue de l’infirmière au médecin, conformément à
la volonté clairement formulée par le corps médical dès le début du siècle :
L’infirmière, écrivait-elle, […] doit, par une connaissance appropriée de l’être qui souffre et de la maladie en elle-même, constituer l’instrument parfait qui a pour fonction
principale de se tenir à portée de la main du médecin. C’est celui-ci qui doit de cet instrument docile faire l’usage voulu. Et ainsi il ne peut se produire de ces conflits qui ne
doivent jamais exister : l’art de l’infirmière n’est que d’exécuter ce que décide la science du médecin.6

Elle décrivait là une activité essentiellement pratique au service du médecin, jusqu’à
réduire l’infirmière à l’état d’instrument, objet par définition non doté des facultés de
connaître et de penser. Pour signifier et illustrer cette division du travail, cognitif et
décisionnel pour les uns - pratique et d’exécution pour les autres, elle usa même de la
métaphore du pâté d’alouette à propos de la répartition de la théorie et de la pratique
dans la formation des infirmières:

5

Conseil international des infirmières.
L’infirmière visiteuse d’hygiène sociale de l’enfance, Rapport présenté par Melle Chaptal au Comité national de
l’enfance, L’Infirmière française, n° 6, septembre 1925, p 299.
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La proportion juste, disait-elle, sera à peu près d’un cheval pour une alouette, l’alouette
représentant la théorie pure. Les écoles les plus complètes au point de vue de l’enseignement calculent environ quarante heures de travail pratique (au lit du malade) chaque
semaine, contre quatre heures de leçons ou cours faits par les professeurs.7

Malgré tout, la professionnalisation des infirmières dans l’entre-deux-guerres est incontestable, de même que sa reconnaissance et sa prise en mains grandissante par
l’État, comme en témoignent le nombre croissant de textes réglementaires et législatifs à partir des décrets fondateurs des années 1920. Ce mouvement se poursuivit sous
l’Occupation, sans ralentissement de l’élan qui avait été donné. Les mesures prises sous
le régime autoritaire de Vichy furent même entérinées en quasi-totalité à la Libération,
notamment en ce qui concernait la dépendance étroite des infirmières par rapport aux
médecins. Ainsi, la définition législative de l’infirmière esquissée en 1943 fut reprise en
1946, confirmant que celle-ci ne pouvait exercer à l’hôpital ou à domicile que sur prescription ou conseil médical. Durant toutes ces années néanmoins, les médecins prirent
conscience qu’ils ne pouvaient plus se passer d’elles. Ils prirent une part de plus en
plus grande dans leur formation et partagèrent de plus en plus généreusement leur
savoir, ce qui contribua à augmenter indéniablement leur qualification 8.
Au début des années 1960, un modèle original de profession fortement structuré et
doté d’une solide formation assortie d’un dispositif de certification très rigoureux était
dessiné pour les infirmières françaises. Ce modèle était comparable en de nombreux
points à l’historique modèle anglais et à son successeur américain 9. Au même titre que
leurs illustres devancières qui les avaient partiellement inspirées, elles disposaient
d’une voix au chapitre dans le cadre de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) où
se discutait désormais l’avenir de la profession au niveau mondial, jusqu’à la construction d’une sorte d’idéal-type10 dont chaque pays du monde pouvait s’inspirer. En revanche, les infirmières françaises ne connaissaient à cette date ni les perspectives de
carrière de leurs collègues anglaises et américaines, ni le chemin de l’Université alors
impensable en France alors qu’un petit nombre d’américaines l’avait emprunté dès le
début du siècle, avec une montée en puissance à partir des années 1920. Cette voie leur
avait permis de sortir d’une stricte division technique du travail médical comme mode
d’approche de la santé, contrairement aux françaises, cantonnées à cette étroite vision
du monde précisément consignée dans la loi.
La création de l’École internationale d’enseignement infirmier supérieur (EIEIS) à
Lyon en 1965 offrit cette possibilité à un petit nombre d’entre elles et constitua une
7 Léonie CHAPTAL, De quelques considérations sur l’orientation des études d’une infirmière, L’Infirmière française, n°3,

juin 1924, 1924-1925, p 121.
8 CHEVANDIER Christian, Infirmières parisiennes: femmes soignantes à l’hôpital: 1900-1950, Paris, publications de la
Sorbonne, 2011
9 POISSON Michel, L’École internationale d’enseignement infirmier supérieur, Lyon (1965 – 1995). Fabrique d’une
élite et creuset pour l’émancipation des infirmières françaises du XXème siècle. Thèse de doctorat en histoire, sous
la direction de Chevandier Christian, université du Havre, Normandie Université, octobre 2018.
10 Ibid. Remarque: Toutes les données figurant dans le développement suivant sont issues de cette thèse.
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extraordinaire opportunité pour le développement de la profession en France. Le projet de création de cette école se développa dans un contexte international et national
très propices. D’une part, l’OMS portait et soutenait activement cette initiative qu’elle
voulait très ambitieuse sur le continent européen et dans le monde francophone 11.
D’autre part, le processus de décolonisation rendait encore plus aigu le besoin de formation dans les pays nouvellement indépendants, notamment sur le plan sanitaire. Sur
le territoire national, la croissance économique et les transformations sociales associées, offraient un contexte favorable au développement de la formation professionnelle, en particulier dans le secteur sanitaire, dans la mouvance de la grande réforme
hospitalière de 1958. Dès l’année 1960, le projet d’EIEIS reçu l’actif soutien du Directeur
général de la santé publique lui-même très proche de l’OMS. Pour porter le projet, les
recrutements des premières monitrices eurent lieu cette année-là et les suivantes. Celles-ci furent envoyées au Québec ou aux États-Unis, pour y suivre une formation universitaire diplômante. Une infirmière suisse très aguerrie, consultante de l’OMS, fut
aussi recrutée, pour accompagner les pionnières françaises et les aider à explorer le
terrain d’implantation de l’École, à Lyon et plus largement en France. L’accueil réservé
au projet par les autorités administratives des Hospices civils de Lyon (HCL) et le milieu
universitaire lyonnais, y compris la faculté de médecine, fut très favorable. Seule la
question du financement de l’École était à la source de réelles inquiétudes. Ces années
préparatoires permirent de mobiliser progressivement les différents acteurs concernés, lesquels s’impliquèrent de plus en plus dans le projet à partir de 1962. En 1964, ils
étaient pour la plupart enthousiastes et prêts à entrer dans la dernière phase qui consistait à préparer et planifier la mise en œuvre concrète du projet qui avait été imaginé.
Cette ultime étape avant l’ouverture de l’École supposait une confrontation directe entre chaque groupe d’acteurs. Parmi ces derniers figuraient l’OMS, les HCL, l’université
de Lyon, le groupe des infirmières et le ministère de la Santé. Tous les acteurs individuels gravitaient peu ou prou autour de ces 5 pôles et de leurs logiques d’action propres.
Ce processus de négociation finalement très constructif malgré les divergences de
départ, aboutit à des ajustements de la part des uns et des autres et à un accord sur
l’essentiel. Même le ministère de l’Éducation nationale, jusqu’alors à distance des débats, fut amené à se pencher sur le cas de l’EIEIS comme étonnant prototype faisant
jurisprudence, à l’occasion de l’élaboration de la convention entre les HCL et l’université de Lyon. C’était là faire beaucoup d’honneur à la profession d’infirmière, d’autant
que l’initiative était en l’occurrence portée par le Doyen de la faculté de médecine lyonnaise. Par sa démarche, celui-ci reconnaissait explicitement, par la nécessité de mobiliser pas moins de 4 facultés, que les infirmières ne dépendaient pas ou plus uniquement du corps médical du point de vue du savoir. Cette nette avancée de nature à modifier considérablement l’image de la profession, au moins en ce qui concernait son
sommet, fut confirmée par l’adoption des grilles salariales destinées à la directrice, à
11 Une école anglophone de ce type ouvrit à Édimbourg les

mêmes années. Une école en langue slave ouvrit à Lublin

la décennie suivante.
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son adjointe et au corps enseignant permanent de l’EIEIS. Le salaire et le plan de carrière proposés pour la directrice rivalisaient en effet avec ceux qui étaient proposés
dans les couches les plus favorisées du corps des directeurs d’hôpitaux. Même si elle
n’en atteignait pas les sommets, cette ascension apparaissait comme une évolution
marquante dans la profession et une forme de reconnaissance de l’EIEIS comme institution de haut niveau, destinée à « élever le plafond de la situation des infirmières » en
France, selon les termes du directeur général des HCL. Destinée à former les cadres
supérieurs de la profession, tant dans le domaine de l’enseignement que de l’administration, cette école avait aussi vocation à développer ce qui fut appelé le service infirmier, différent du service médical, même s’il était complémentaire.
Bien au-delà de ses activités d’enseignement à l’intérieur même de l’École, l’équipe
dirigeante et enseignante s’investit dès sa création, très largement, au niveau national
et international. Elle s’imposa comme partenaire obligé pour traiter de toutes les
grandes questions qui concernaient la profession. Elle étendit aussi son influence à
travers des interventions de plus en plus denses et variées sur le territoire national dans
le cadre de la formation permanente alors en plein essor. Enfin, elle développa une
intense activité d’écriture de l’ensemble de l’équipe12, et même éditoriale s’agissant de
sa directrice adjointe, Catherine Mordacq. Créatrice de la collection infirmières
d’aujourd’hui aux éditions Le Centurion, celle-ci permit indéniablement à l’École et à
ses étudiants de rayonner au-delà des frontières nationales. En dépit de cette vitalité
de l’institution, le recrutement des étudiants demeura très faible, en l’absence d’une
politique nationale intégrant ce type de formation supérieure dans le fonctionnement
du système de santé, notamment hospitalier. Paradoxalement, les étudiants formés
parvenaient néanmoins très majoritairement à occuper des postes de haut niveau,
preuve s’il en était que leurs compétences étaient reconnues, voire recherchées.
Depuis son ouverture, l’EIEIS avait nourri le projet de former à grande échelle les
infirmières générales destinées à diriger le service infirmier à l’échelon d’un hôpital. En
1975 néanmoins, au moment de la reconnaissance statutaire de ces nouvelles figures
d’infirmières, cette formation fut confiée à l’École nationale de santé publique (ENSP),
privant l’EIEIS d’une partie importante de sa raison d’être. Le choc fut d’autant plus
rude pour l’équipe, que la solide formation de 2 ans qu’elle avait imaginée pour ces
professionnelles de haut vol à ses yeux, fut réduite à 3 mois dans un premier temps. En
outre, d’un point de vue économique, l’École perdait là une part importante d’un public
assuré et régulier, ce qui posa même la question de sa pérennité. Elle dura néanmoins
jusqu’en 1995, date de sa fermeture faute des moyens nécessaires au maintien de son
activité. Le New public management, de plus en plus présent à l’hôpital depuis les années 1970, privilégia la rationalisation des organisations et leur gestion strictement
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C’est de l’EIEIS que partit, entre autres, le mouvement pour le développement d’une histoire de la profession en
France: Geneviève Charles, Marie-Françoise Collière, René Magnon avaient tous été enseignants à l’EIEIS. G. Charles
et R. Magnon en avaient été les étudiants. R. Magnon en fut plus tard le directeur technique.
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comptable, au détriment des considérations sur le développement académique des
soins infirmiers en France.
Conclusion
Malgré tous ces obstacles, l’élite très active formée grâce à cette institution œuvra
incontestablement à la modification des représentations de la profession chez les médecins, les universitaires, les directeurs d’hôpitaux et les politiques. Elle contribua aussi
à changer les pratiques et le rapport au monde des infirmières françaises qui inventèrent même un mouvement revendicatif original en 1988. Cet événement inattendu montra que les infirmières praticiennes elles-mêmes étaient capables de prendre
en main leur destin. En inventant un mouvement caractérisé par sa jeunesse, sa liberté
de ton, et ce qui pouvait apparaître comme de l’insolence, les infirmières bousculèrent
même leurs vénérables aînées en faisant voler en éclats les modèles qu’elles avaient
successivement élaborés. Il n’est pas douteux que l’EIEIS avait, par sa riche contribution durant les décennies précédentes, largement influé sur ces évolutions. Elle avait
ainsi donné à voir aux praticiennes une autre image du métier et de sa valeur, et audelà, favorisé la prise de conscience des vertus de la désobéissance comme condition
de l’émancipation, contre leur propre histoire. Conformément au mouvement initié
par l’OMS dans les années 1960, elle avait largement contribué au développement de
la profession. En s’efforçant d’isoler les caractéristiques et l’objet du service infirmier
et en le débarrassant progressivement de ses lourds attributs affectifs et moraux, sexuellement marqués, comme autant de caractéristiques des anciens modèles, elle avait
aménagé une large place pour le développement des savoirs.
Néanmoins, si sa mission était largement accomplie à sa fermeture, elle restait inachevée quant à la clarification du rapport de la profession à l’activité scientifique
comme entreprise de production de connaissances. De nombreuses réflexions avaient
été initiées sous son égide, mais demandaient à être approfondies, critiquées, remises
en question et retravaillées. Or avec sa fermeture disparaissait pour longtemps le seul
lieu en France où il était possible de participer au débat et donc aux délibérations
nécessaires à une construction disciplinaire des soins infirmiers au sens universitaire du
terme, en étroite relation avec les infirmières du monde dont certaines avaient bien
commencé le travail. Si les projets de maîtrises universitaires en tous genres ne manquaient pas à la fin du siècle, il ne s’en trouvait pas une qui proposait une centration
affirmée sur les soins infirmiers, et le cas échéant, les sciences infirmières, comme
c’était le cas à l’étranger13. Dans la mouvance du New public management de plus en
plus en vogue, seules les sciences de gestion, à destination des cadres de l’hôpital, et

13

Même la maîtrise de Bobigny fut transformée en 1996 en « Maîtrise de Sciences et Techniques de Gestion et Management de la Santé : option : Cadres Experts en Soins » et en 2001 en « Maîtrise en Sciences Sanitaires et Sociales :
option : Cadres experts en soins ». d’IVERNOIS Jean-François, Enseignement à tirer d’une expérience française : les
sciences infirmières à l’UFR de Bobigny, Recherche en Soins infirmiers, n° 93, 2008, p. 112.
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les sciences de l’éducation, plutôt à destination des enseignants, mais aussi des responsables de formation continue, étaient offertes au choix des professionnels qui
souhaitaient s’inscrire dans un cursus de formation supérieure14. Le problème s’avéra
d’autant plus crucial qu’en 1995, la formation des cadres infirmiers fut arrêtée et remplacée par une formation de cadres de santé15 commune à 14 professions différentes,
dont les infirmiers16. L’année même de la fermeture de l’École de Lyon disparaissait
donc le dernier diplôme de cadre spécifique aux infirmiers. Ce remarquable télescopage incite à penser que 1995 fut une date charnière, plus vraisemblablement au commencement d’un reflux de la profession d’infirmière que d’une avancée, notamment
du point de vue de sa construction disciplinaire. Ce qui apparaissait comme un début
de déspécialisation de l’encadrement au profit du regain de fortune du terme «paramédical», bien commode et rassembleur par son imprécision un peu dédaigneuse du travail des uns et des autres et contre l’usage duquel l’EIEIS s’était battue pendant 30 ans,
ne laissait en effet qu’un espace réduit, voire nul, consacré aux considérations disciplinaires17. La déculturation professionnelle prévisible semblait d’autant plus préoccupante qu’elle touchait aussi les futurs enseignants des instituts de formation. Devant
ce qui se présentait comme le début d’une sorte de traversée du désert de la pensée
infirmière, l’indigence des initiatives de l’État le disputait à l’apparente indifférence des
nouvelles élites de la profession. Ces dernières, en rupture avec les idéaux de l’EIEIS,
semblaient en effet plus attirées par la lumière du New public management que par la
construction disciplinaire des soins infirmiers. Tout semblait en effet se passer comme
si elles avaient majoritairement opté pour un conformisme propice à la carrière et la
quête fébrile d’une légitimité bureaucratique dans le sillage des directeurs d’hôpitaux 18
plutôt que d’une plus aventureuse légitimité savante utile au développement du
groupe professionnel et avec lui, de la santé publique. De ce point de vue, seule l’Association de recherche en soins infirmiers (ARSI), fondée par d’anciens étudiants de
l’EIEIS, entreprit d’assurer l’intérim dans l’attente de jours meilleurs.
Le mouvement européen initié en 1999 par le processus de Bologne embarqua la
France dans le système LMD19. La réforme de la formation consacra alors, en 2009, le
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Le choix fut d’ailleurs de plus en plus réduit, souvent au profit des seules sciences de gestion, considérées comme
plus adaptées aux réalités hospitalières.
15 Décret n° 95-926 du 18 août 1995 portant création d’un diplôme de cadre de santé.
16 Audioprothésistes, diététiciens, ergothérapeutes, infirmiers, infirmiers de secteur psychiatrique, masseurs-kinésithérapeutes, manipulateurs d’électroradiologie médicale, opticiens lunetiers, orthoptistes, pédicures-podologues,
préparateurs en pharmacie, psychomotriciens, techniciens de laboratoires d’analyses biomédicales. Id. Art.1.
17 Si le programme des études conduisant au diplôme de cadre de santé prévoyait de consacrer un module en fin de
formation aux particularités professionnelles, rapidement, la recherche du plus petit dénominateur commun entre
les nombreuses professions prit le pas sur ces considérations catégorielles de plus en plus considérées comme archaïques et peu compatibles avec l’idéologie dominante. POISSON Michel, Des surveillantes aux cadres de santé
(1875-2015) : points de repères et éléments de réflexion sur les origines et l’évolution d’une fonction dans le système
de santé français, in DIVAY Sophie (dir.) Cadres en devenir : évolutions, transformations, socialisations, tensions, Toulouse, Octares éditions, 2017.
18SCHWEYER François-Xavier, La formation des directeurs d’hôpital. Trente ans de réforme et de débats, Revue fondamentale des questions hospitalières, n° 5, Juin 2002, p 111-176.
19 Licence, master, doctorat.
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début timide de la migration des étudiantes infirmières vers l’université qui aboutit à
l’attribution d’un grade de licence aux titulaires du diplôme d’État. Ce mouvement
n’entraîna cependant aucune modification de la formation des formateurs pour la
plupart non préparés à occuper ce nouvel espace. Tout au plus quelques rares initiatives de type disciplinaire virent le jour ces années-là. Quelques formations préparant à
des masters de sciences infirmières furent en effet proposées, dans le but plus ou moins avoué de former des infirmiers de pratiques avancées ou des infirmiers spécialistes
cliniques, sans reconnaissance de nouveaux statuts pour les personnels ainsi formés. Il
fallut attendre à la fin de la deuxième décennie du XXIème siècle, la création en 2018
du diplôme d’État d’infirmier de pratique avancée 20 et l’attribution du grade de master
correspondant, pour inscrire statutairement ce niveau universitaire dans le paysage
professionnel français. Aujourd’hui, la question se pose de savoir si la profession saisira
ce qui apparaît comme une opportunité pour développer les soins infirmiers d’un point
de vue académique et constituer, par la multiplication de doctorats spécifiques désormais possible, un véritable corps enseignant universitaire capable d’occuper un espace
encore vacant dans le système de formation français.

20

Décret n° 2018-629 du 18 juillet 2018 relatif à l'exercice infirmier en pratique avancée.
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Enfermeiros no Estado Novo: silêncios, cumplicidades e oposição
Ana Paula Gato1
Durante a ditadura do Estado Novo as políticas de saúde foram condicionadas pela ideologia
vigente, um Estado mínimo que assumia um papel supletivo na área da saúde, mas que controlava todas as instituições e se assegurava que os profissionais de saúde não ultrapassavam os
limites previstos pelo próprio regime. Buscámos saber na nossa investigação como se desenvolveram os enfermeiros e a enfermagem durante este período, procurando perceber de que
modo o regime influenciou a profissão e esta reagiu ao regime. O objetivo desta comunicação
é apresentar os resultados da investigação que temos desenvolvido sobre o percurso da enfermagem durante o Estado Novo. O corpus documental é constituído por fontes escritas e iconográficas e por fontes orais a partir de entrevistas, assim como de dados historiográficos sobre o tema. A análise privilegiou um enquadramento socioeconómico, político e cultural, nomeadamente em relação à situação política, à situação das mulheres e à expansão das mais
variadas tipologias de instituições de saúde, recorrendo a conceitos do institucionalismo histórico como a dependência de percurso e diferenciação social dos atores, assim como ao conceito
de poder de Foucault. A nossa investigação evidenciou que entre 1933 e 1974 as enfermeiras/enfermeiros portugueses viveram tempos difíceis, condicionados por múltiplos posicionamentos
e legislação díspares em relação à profissão, que pretenderam claramente a sua diferenciação
social com base numa distribuição desigual de poder, associada a um acesso controlado à formação. De facto, o regime teve em relação aos enfermeiros posições antagónicas, que tanto
lhes possibilitaram formação e visibilidade, como lhes impediram o acesso ao saber, à liberdade
de expressão, ao associativismo e aos mais elementares direitos enquanto cidadãos. Poderemos dizer que a Enfermagem se constitui como um exemplo do exercício do poder Estado
Novo para controlar moral e socialmente as profissões, de modo especial as maioritariamente
femininas, condicionando o seu acesso à formação, ao poder e à liberdade de expressão. A
dependência de percurso, aqui associada aos antecedentes históricos da profissão, foi uma
condicionante para os enfermeiros. No entanto a proliferação de instituições que as políticas
do regime incentivaram, com o respetivo incremento da necessidade de profissionais de saúde,
contribuiu de modo significativo para a valorização dos enfermeiros, quer através da formação,
quer através da visibilidade obtida. No entanto, divididos entre a colaboração, a oposição e o
silêncio, os enfermeiros não deixaram, nos espaços do não dito, de exercer a sua profissão com
preocupações de valorização da pessoa e da sua profissão.
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Enfermeras eficientes y sumisas, autoridades complacidas
Concha Germán Bes1

En las sociedades con gobiernos autárquicos y nacional-católicos, las mujeres estaban secundarizadas; en el ámbito sanitario, las élites médicas definían las políticas sanitarias y profesionales. Principales o únicos docentes teóricos, crearon la imagen de las enfermeras y enfermeros basada en la obediencia, subordinación y sumisión al médico. En un contexto de necesidad
de profesionales asistenciales hospitalarios, el alumnado femenino de ATS (Plan enfermero
1953-1980) realizó su formación práctica sin ninguna remuneración y cubriendo puestos de trabajo profesional. Hubo un gran ahorro económico para el Estado. En países europeos, las alumnas cobraban un pequeño salario. Hubo 172 escuelas en los hospitales y al servicio de sus necesidades. Además el convenio con la Santa Sede Incluyó mas de 13000 religiosos, un 40% sin
ninguna formación enfermera. A nivel local las Escuelas, dirigidas por las élites médicas y políticas fueron “Motivo de orgullo y seña de identidad de los centros sanitarios en los que se ubicaron. Sedes docentes que se fundaron fruto de la ilusión y del trabajo más o menos desinteresado de los promotores de las mismas y que contribuyeron al mantenimiento de la nueva
sanidad española” (Martínez, 2017). En el ámbito laboral la época ATS fue una “Promoción para
clases medias y bajas” para hombres en el sur del país; mientras continuaba siendo una opción
para las clases altas femeninas que tenían sus propias escuelas católicas, militares, religiosas.
Los salarios correspondían a los de un oficial electricista y no a unos técnicos de grado medio.
Hubo escasa influencias social y baja representación política. Finalizó con la Revolución de las
Batas Blancas 1977 y el DUE.

1

. Doctora por la Universidad de Zaragoza. España. Profesora Colaboradora Extraordinaria. Profesora Titular de la

Universidad de Zaragoza. Miembro Fundación Index. Granada. España. Coordinadora del Grupo de Investigación
Aurora Mas (A.MAS)

Sob o signo da História Comparada: a enfermagem na Europa do Sul
Buenos días señoras y señores. Agradezco la invitación a este congreso de la Sociedad Portuguesa de la Historia de la Enfermería, y en particular al colega Carlos Subtil
una oportunidad para profundizar en la historia enfermera de los países del Sur de Europa.
El titulo hacer referencia al periodo de las Enfermeras del Plan de estudios del
Ayudante Técnico Sanitario (ATS en adelante) desde 1953 a 1977; y a las palabras que
definen los hechos del papel que cumplieron las alumnas y jóvenes profesionales en un
contexto de gran expansión sanitaria, de falta de libertad de expresión y patriarcal.
Haremos un breve recorrido desde los inicios de los estudios enfermeros en la
Universidad. En segundo lugar hablaremos del contexto político y la expansión sanitaria en el periodo de la dictadura franquista. El punto tercero trata del nacimiento, expansión y finalización del Plan ATS. El cuarto punto aborda en pleno Tardofranquismo
los movimientos enfermeros para acabar con el capítulo de las Enfermeras-ATS y dar
paso al Diplomado Universitario de Enfermería.
El Trabajo es de corte historiográfico basado en las bases de datos INDEX-CUIDEN
y Google académico; en el Compendio legislativo y Catálogo de publicaciones periódicas enfermeras de 1864-1977, ambos escritos por Carlos Álvarez Nebreda. Los trabajos
del Seminario de Historia de la Enfermería dirigido por la Profesora Consuelo Miqueo
del Departamento de Hª de la Medicina. Son trabajos de tesis doctorales de Enfermería
a los que pueden acceder en el repositorio Zaguan de la Universidad de Zaragoza
(https://zaguan.unizar.es). También en publicaciones de la Sociedad Española de Hª de
la Medicina. Nos han sido útiles para el análisis del Contexto sociopolítico de España y
Portugal, sobre la Protección social y Sanidad Franquista. Sobre la profesionalización y
socialización de la profesión y la disciplina: 11 tesis doctorales,13 trabajos historiográficos y 21 trabajos sobre Escuelas de Enfermería. Libros de la Hª de las Escuelas, artículos
y ponencias.
La perspectiva de género es necesaria en una profesión centrada en los cuidados
y la asistencia, en la que las mujeres son el 80% del colectivo en España. Hasta hace
poco “ser enfermera era algo natural”. Era la realización del “instinto maternal” de la
mujer y ser médica era una aberración ya que el realizar prácticas de disección podía
dañar el “pudor natural de las mujeres”. Sin embargo, no dañaban el pudor los cuidados del curar los cuerpos heridos y el aseo de los soldados. En plena Revolución industrial en Europa las mujeres trabajaron en las fábricas, tenían su propio salario lo que les
hacía ser más independientes; estaban explotadas y agotadas por lo que disminuyeron
los nacimientos. La bajada de natalidad creó ciertas alarmas en el capitalismo de la
época dado que no había suficientes “productores”; de manera que ya en la segunda
mitad del siglo XIX, crearon el mito del “Ángel del Hogar” - estrategia que exalta las
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cualidades de sensibilidad, entrega, emotividad y afecto, emanadas de su supuesta naturaleza angelical carente de deseo físico- para devolver las mujeres al espacio privado
y aumentar la natalidad, a la vez que aumentaron el salario un 40% a los hombres 2
El modelo de Fraser3 de las tres R: Reconocimiento, Redistribución y Representación nos sirve para analizar las discriminaciones de género y también la frase de Castillo4 “Construye una identidad humillante y le pagarás menos” y añadimos “les gobernaras mejor”. Ambos, filósofos, nos indican cómo se construyen las desigualdades entre clases sociales, y entre las personas. Fraser añade la mirada de género patriarcal
que doblemente afecta a las profesiones de mayoría de mujeres: Poco valor, menos
coste y sin apenas poder. El reconocimiento comprende la imagen y la identidad y autoidentidad profesional. Influyó que los profesores eran hombres médicos, jerárquica y
simbólicamente sus superiores. Por tanto, las llamadas “profesiones auxiliares” tuvieron hetero identidad a partir de sus superiores jerárquicos. La redistribución implica los
salarios, por tanto mas bajos para los trabajos calificados de inferiores. Y son profesiones que tuvieron escasa o nula representación en las instituciones del poder público.
En pleno siglo XIX ilustradas como Concepción Arenal y Florence Nigthingale promovieron la enfermería como un trabajo remunerado para las mujeres y así se crearon
las primeras escuelas Enfermeras en Europa 5. En España, en 1896 se creó la primera
escuela laica de Federico Rubio a semejanza de Inglaterra 6. En 1851 Soledad Torres
Acosta “Sierva de María” en Madrid, fundó esta congregación para atender a los enfermos de noche en sus domicilios7.
1. Antecedentes.
El siglo XX comenzó con la creación del Titulo Enfermera 8 en 1915 bajo las directrices de las Facultades de Medicina, en el contexto de la 1ª Guerra Mundial y poco después en 1918 de la gripe Española9. Este título fue promovido por las religiosas Siervas
de Mª con la intervención del Vaticano. Durante varias décadas se crearon escuelas por

2

JAMES Selma y DALLA COSTA Mariarosa. El poder de la mujer y la subversión de la comunidad. México, DF. Siglo
Veintiuno, 1975.
3 FRASER Nancy. Escalas de Justicia. Ed. Herder. 2009. La estrategia de las 3 R, la podemos ver también en Leonardo
Boof en su libro El águila y la gallina”, utilizada por los colonialista europeos cuando fueron a América en el siglo XV.
Y en Federici Silvia. El patriarcado del salario. Críticas feministas al marxismo. Ed. Los traficantes de sueños. 2018.
4 CASTILLO, Ramón del. Conocimiento y acción: el giro pragmático de la Filosofía. Madrid. Universidad Nacional de
Educación a Distancia, Facultad de Filosofía. 1999.
5 GERMÁN BES, Concha. Apuntes de la Historia de la Enfermería en Finlandia y España. Temperamentvm 2006;3. Disponible en </temperamentum/tn3/t6022.php> (Consultado el 25 de febrero de 2019)
6 SANTA INÉS, Elena. Análisis de la influencia Florence Nigthingale en la obra de Federico Rubio y Galí. Tesis Doctoral.
Valencia 2015. Desde 1857 Practicantes y Matronas estudiaban bajo la tutela de la Facultad de Medicina.
7 La película puede verse en https://www.luzdesoledad.com Es una buena película. Sorprenden algunos “milagros”.
8 GONZÁLEZ IGLESIAS, María Elena; Amezcua, Manuel. Las creadoras del título de enfermera en España cien años
después: una aproximación bibliográfica sobre las Siervas de María Ministras de los Enfermos. Temperamentvm 2015, 22. Disponible en <http://www.index-f.com/temperamentum/tn22/t1115.php> Consultado el 24 de Febrero de 2019
9 ALMUDÉVER CAMPO Laura, CAMAÑO PUIG, Ramón. Enfermeras y practicantes durante la epidemia de gripe de
1918: Análisis a través de la prensa española. CultCuid_52-109-118.pdf
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toda España de una manera legalmente “llamemos laxa”. Las hubo para facilitar la participación de damas de la realeza, nobleza y élites; las hijas de la reina Victoria Eugenia
se hicieron Damas voluntarias de la Cruz Roja para actuar en momentos de guerras10.
Semejantes a la de Cruz Roja fueron de Damas Auxiliares de Sanidad Militar instaladas
en estos hospitales, en la que la formación exclusivamente femenina, tuvo un carácter
marcadamente castrense y la supervisión sanitaria, a menudo, en las Hijas de la Caridad11 Hubo Escuela laicas de Enfermeras Profesionales de la Cruz Roja en 1918 en Madrid y Barcelona; Santa Madrona en 1917 y de la Generalitat 1933-39 en Barcelona y la
Escuela de Enfermeras de Valdecilla (Santander) fundada en 192912. Estas ultimas tenían 2 años de formación y un tercer años de especialidad.
Después de la guerra civil en 1940 en Madrid se creó la escuela de Matronas
“Santa Cristina”; en 1941-42 las escuelas de la Sección Femenina de la Falange – de corte
fascista-. En 1952 se actualizó el Plan de Estudios de las Enfermeras a 3 años. Al año
siguiente, en 1953, el mismo programa se aprobó como el Plan de Ayudantes Técnicos
Sanitarios común para practicantes y enfermeras. (La Matrona pasó a ser especialidad
de ATS) que veremos desarrollado en el punto 3. Ya en Democracia y durante las Transición, logramos en 1977 el Diplomado Universitario en Enfermería. El Graduado en Enfermería en 2008, el Postgrado en 2006 el Máster oficial y en 2009 el Doctorado. Grado,
Master y doctorado dentro del Espacio Europeo de Educación Superior, motivo de otro
trabajo.
2. Contexto Político y Sanitario:
En 1936 y tras el fracasado golpe de estado de Franco, comenzó una terrible
guerra civil que duró hasta 1939. Franco gobernó 36 años y murió en 1975. Las primera
elecciones fueron en 1977. La dictadura portuguesa del “Estado Novo” de Salazar fue
de 48 años, incluyendo la dictadura militar —1926 a 1933— y la Segunda República —
1933 a 1974. A partir del referéndum de 1933 se creó “el Partido Único” al igual que en
España se consideró a la “Falange Española de FET y de la JONS”13 semejante a “La
Uniao Nacional” y a la Unión Patriótica de Miguel Primo de Rivera.
Franco tuvo aislamiento Internacional tras la 2ª Guerra Mundial, si bien el “Pacto
Ibérico de Amistad y Cooperación” con Salazar- Portugal y con Perón - Argentina, proporcionaron a España cereales y carne. En 1945 Franco ensalzó el medio rural, creó pueblos nuevos de colonización con el apelativo “el caudillo”, pantanos para el regadío,
10 MAS

ESPEJO Marta. El cuerpo de Damas Enfermeras de la Cruz Roja Española: Formación y contribución a la labor
cuidadora y social. Tesis de la Universidad de Alicante. 2017. www.tallerdigital
11BECERRIL RAMÍREZ Natalia y col. La Enfermeras de 1915 a 1953: La regulación docente y su reflejo en la prensa. En
el libro del congreso Un Siglo Cuidando a la Sociedad. Centenario del reconocimiento oficial de la Enfermería en España.
7-9 de mayo de 2015. Santander. Cantabria. 2015. 203-208.
12 Innovadora en el panorama hospitalario del momento. https://web.unican.es/centros/enfermeria/informacion-general/historia (27 Febrero de 2019)
13 CASANOVA, Julián. 2012. Breve historia de España en el siglo XX. Barcelona. Ariel. Es un buen libro para un rápido
recorrido de la historia. Las siglas Falange de FET y JONS vienen de la unión de los falangistas-fascistas, mas los
españoles tradicionalistas carlista y las juventudes obreras nacional sindicalistas (sindicato único)
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re-forestación de tierras, concentración parcelaria, Servicio Nacional del Trigo (SNT) e
Instituto Nacional de Industria (INI). La apertura de relaciones Internacionales se inició
en 1955 con EE.UU y crearon 4 bases militares. España entró en la FAO, UNESCO y en
1957 en el Mercado Común Europeo.
Aunque Franco y Salazar no se tuvieran mucha empatía, si compartieron sus
principios. Salazar basó su filosofía política en una interpretación de la doctrina social
católica, muy similar al régimen contemporáneo de Engelbert Dollfuss en Austria. El
sistema económico, conocido como corporativismo, se basó en interpretaciones similares de las encíclicas papales Rerum novarum (León XIII, 1891) y Quadragesimo
anno (Pío XI, 1931), que estaban destinados a evitar la lucha de clases y transformar las
preocupaciones económicas secundarias en los valores sociales. Rerum novarum argumentó que las asociaciones laborales eran parte del orden natural, como la familia. El
derecho de los hombres a organizarse en sindicatos y a participar en actividades laborales era por lo tanto inherente y no podía ser negado por los empleadores o el Estado.
La Iglesia española -o una parte de ella- se fue alejando del régimen a raíz del Concilio
Vaticano II (1962-1965). El Estado Novo poseía un lema para mostrar resumidamente su
ideología y doctrina: "Deus, Pátria e Família", idéntico al lema "Dios, Patria y Familia”.
Ambos regímenes estaban limitados por el derecho y por la moral católica, sostenidos
por una dictadura donde la voluntad de Salazar y Franco eran la fuente final de las decisiones gubernamentales y donde la oposición política estaba severamente prohibida.
En resumen, se suele hablar de cuatro etapas políticas del franquismo: A) 193945. Azul. B) 1945-57. Nacional-Católica. C) 1957.69. Tecnócrata y d) 1969-75. Tardofranquismo - Crisis franquismo. Y de tres etapas económicas: De 1939 a 1959 la Autarquía.
De 1959 a 1973 el desarrollismo y la tercera de 1973 a 1975 la crisis económica. Un
gobierno autócrata en el que estuvo prohibida la pluralidad política y sindical; centralizado y personalizado y apoyado en cuatro pilares básicos: la Iglesia, los militares, la
Falange y las Familias carlistas, Donjuanista y tecnócratas -Opus DeiLa situación sanitaria.
Terminada la guerra civil la mayoría de las instalaciones socio-sanitarias como las
Casas de Misericordia, de Beneficencia, Cuna, de Expósitos, de Socorro, la Gota de Leche y los Asilos eran insuficientes para atender las demandas sanitarias de la población.
La asistencia sanitaria estaba organizada por el “sistema de igualas”, Mutuas y Cajas
de Enfermedad dependientes de las cuotas de los trabajadores y Socorros de Enfermedad. En 1942 se creó el Seguro Obligatorio de Enfermedad (SOE), como un mecanismo
de protección frente a las situaciones de enfermedad de los trabajadores asegurados
y los familiares a su cargo. Los recursos económicos para hacer frente a este seguro
procedían de: los ingresos estatales, las primas de los trabajadores y empresarios, subvenciones y finalmente, las rentas que producían los bienes propios del Seguro.
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En 1945 se estableció la ley de Bases del Régimen Local 14, dando al Régimen la
responsabilidad de la dirección de las viejas instituciones de beneficencia. Esta precariedad económica y asistencial suponía un vacío en la asistencia sanitaria contra el que
lucharon las asociaciones obreras, que cada vez tenían más fuerza y voz. Esto provocó
que a nivel estatal se impulsase el diseño de un nuevo modelo asistencial 15. Dado que
las infraestructuras sanitarias eran insuficientes para prestar la atención sanitaria, en
1947, la Comisión encargada de la ejecución del Plan de Instalaciones del Seguro propuso la construcción de: 67 residencias sanitarias, 208 ambulatorios estatales, para dar
cobertura nacional. Este ambicioso proyecto sanitario se convertiría en la base de la
actual red de hospitales públicos. El sistema español mantuvo diferenciada la salud pública y la asistencia sanitaria y dentro de ésta, la beneficencia y la Seguridad Social 16,17,18.
3. La Profesión Enfermera: Ayudantes Técnicos Sanitarios (ATS) (1953-1980)
Ante el ambicioso plan de desarrollo hospitalario y ambulatorio se necesitaron
muchas Enfermeras, a la vez que los Practicantes que habían desarrollado un amplio y
eficaz trabajo en el medio rural y barrios más pobres de las ciudades, ya no eran tan
necesarios y entraban en conflicto con el trabajo de las Enfermeras Profesionales que
tenían 2 años de Facultad de Medicina. Un muestra significativa de este conflicto fueron las denuncias que los Practicantes interpusieron a las enfermeras por aplicar tratamiento intramuscular de inyectables, función que consideraban
exclusivamente de su competencia y que con la Penicilina se convirtió en símbolo de identidad del Practicante. El hecho de que estas denuncias siempre las perdieron, junto con el aumento de prestigio del colectivo de Enfermeras, llevaron al pacto de crear un
Ayudante Técnico Sanitario, ya que rechazaron llamarse Enfermeros porque “el cuidado era cosa de mujeres”19.
Las Matronas una de las profesiones más antiguas de la huRufi Garcia
manidad, que habían cumplido un excelente papel en la atención
Nadal
al parto en el medio rural y urbano más popular, sufrieron un proceso progresivo de desprestigio. Desde 1915 hubo un sector de Médicos Obstetras que
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Orden que aprobó el Plan Nacional de Instalaciones del Seguro Obligatorio de Enfermedad. Boletín Oficial del Estado, nº 27; (27/01/1945): 793.
15 REDONDO RINCÓN M. Gloria. 2013 El Seguro Obligatorio de Enfermedad en España: responsables técnicos y políticos
de su implantación durante el franquismo. Madrid: Universidad Complutense de Madrid, pp.127-130.
16 ROBLES GONZÁLEZ, Elena. GARCÍA BENAVIDES, Fernando. BERNABEU MESTRE, Josep. 1996. La transición sanitaria en España desde 1900 a 1990, en Revista Española de salud Pública, 70; pp. 221-233.
17 HUERTAS Rafael. Política sanitaria: de la Dictadura de Primo de Rivera a la IIª República”, en Revista Española de
Salud Pública, 74,2000, p. 35
18 PIELTÁIN ÁLVAREZ-ARENAS, Alberto. 2003. Los Hospitales de Franco. La versión autóctona de una arquitectura moderna. [Tesis Doctoral]. Madrid (ES): Universidad Politécnica de Madrid. pp.26-40.
19 BLAZQUEZ ORNAT, Isabel. El practicante: el nacimiento de una nueva profesión en España. Madrid. Consejo
Superior de Investigaciones Científicas. 2017. profesión sanitaria en España
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consideraba que ya no eran necesarias las Matronas y que tenían suficiente con las Enfermeras recién creadas para auxiliarles. En los Manuales que escribieron para las Matronas dejaron opiniones de desprestigio como que “no estaban bien preparadas” o eran
un peligro por “falta de asepsia”20. Aumentaba día a día el parto hospitalario bajo atención
médica. La formación de Matronas pasó a ser una especialidad del Ayudante Técnico Sanitario.
El Plan ATS se creó para abordar la asistencia sanitaria hospitalaria y ambulatoria,
enseñando una formación más técnica, acorde a las novedades sanitarias.21 Durante los
27 años en los que estuvo en vigor la titulación ATS, se fueron creando escuelas de ATS en
las diferentes provincias, motivadas por la construcción o ampliación de centros hospitalarios de la red estatal, habiéndose contabilizado 172 escuelas, 22 cuyos promotores fueron
de índole pública y privada como se ve en la tabla 1. Cada Escuela, tenía su propio internado femenino, gestionado por las Religiosas que estaban a cargo del mismo. Estas religiosas pertenecían a diversas órdenes como la de San Vicente de Paul que habitaban en el
propio hospital y solían llevar la dirección de Enfermería.
En el Distrito Universitario de Zaragoza se fundaron diez escuelas de ATS en este
periodo que estuvieron bajo la tutela de la Facultad de Medicina. Este distrito universitario comprendía las provincias de Zaragoza, Huesca, Teruel, Logroño (hoy La Rioja), Soria y
Navarra.23
Tabla 1. Promotores de las Escuelas de ATS en España

Clinicas
Privadas; 11

Otras; 23

Facultad de
Medicina; 14
INP de la S.
Social; 61

Ordenes
Religiosas; 33

Cruz Roja; 14

Fuente: Yolanda Martínez Santos. Tesis doctoral.

Diputaciones,
Ayuntamientos,
Comarcas, etc;
39

2017

20

SUBIRON VARELA, Ana. Fundamentos legislativos y socioculturales de la formación académica de las matronas en
Zaragoza (1857-1978). Tesis doctoral. 2018. Ver en Zaguan
21 SILES GONZÁLEZ, José. 1999. Historia de la enfermería. Alicante: Aguaclara. p.283-290.
22 MARTÍNEZ SANTOS, Yolanda. Historia de las Escuelas de Ayudantes Técnicos Sanitarios 1953-1980. Tesis doctoral.
UZ. pp.170-190. Ver en Zaguan
23 En 1953 la primera escuela fue la de la Facultad de Medicina de Zaragoza contó con “dos ramas independientes”,
una femenina con internado y una masculina sin internado. Clases teóricas conjuntas.
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Hubo 9 especialidades de ATS “especialista en”: Obstetricia (Matrona) y Fisioterapia en 1957; Radiología en 1961; Podología en 1962; Puericultura y Pediatría en 1964;
Neurología y Psiquiatría en 1970; Análisis Clínicos en 1971; Urología – Nefrología en 1975.

4. Enfermeras sumisas y eficientes. Autoridades Complacidas
En las investigaciones realizadas sobre la Hª de la Enfermería en Zaragoza hemos
usado la Historia Oral. Son varios los trabajos publicados sobre los relatos profesionales
de colegas realizados por estudiantes de postgrado que, unido a los capítulos de varias
tesis doctorales, nos dan un amplio panorama sobre cómo se vivió por el alumnado y
el profesorado la época franquista. Mostramos una pequeña muestra 24
En el primer testimonio se recoge el habitual trabajo gratuito de la alumna, más
allá del aprendizaje práctico; la escuela de las enfermeras católicas era una de las más
caras de la época. Debían tener un mínimo de17 años25.
"Eran siete horas de jornada laboral por la mañana… De 16 a 20 clases teóricas. Estaba
interna, los fines de semana, guardia: 2 alumnas de 3º, 3-4 o de 2º y 5 de 1º, para todo el
hospital + 1 monja. No había ninguna enfermera profesional. La escuela era de las más
caras de Madrid, pagábamos 14.000 pesetas al trimestre". (M.G. Estudió entre 1965-1968
en Salus Infirmorum. Tenía Bachiller superior. Comenzó con 17 años)

El segundo testimonio es de un alumno. Las escuelas masculinas fueron minoritarias. Dependían del obispado, de los hermanos de San Juan de Dios y de la Facultad
de Medicina. A los alumnos no se les exigía internado y además podían compatibilizar
sus estudios con algún trabajo remunerado. Se refleja aquí el papel de mantenedor de
la familia del hombre en la época franquista, en la que se había resucitado la imagen
del “Ángel del Hogar” que tratamos anteriormente.
"Nosotros teníamos unas prácticas muy relajadas, apenas hice. Me interesaba más la
vida política clandestina de entonces. Evité el trabajo clínico, no me sentía suficientemente preparado". (C.A. Estudió entre 1970-1973. Bachiller superior. Escuela de la Facultad de
Medicina de la Universidad Complutense. Madrid)

El tercer testimonio es de una alumna, también con bachiller superior, cuya palabras recogen los valores de “domesticación y sumisión” de las mujeres y de las enfermeras, cuyos cuidados eran una extensión de los del hogar. Hay que decir que el profesorado de teoría eran todos médicos y no entraba en sus clases el concepto de cuidado.

24

GERMÁN BES, Concha. Apuntes para la Historia de la Enfermería desde Mayo del 68 a la muerte de Franco. Los
efectos de la Guerra Civil en la Enfermería en el Tardofranquismo. Temperamentvm 2009, 10. Disponible en
<http://www.index-f.com/temperamentum/tn10/t709.php>
25 Opus cit. 24. Por Ley solo se les exigía el Bachiller Básico. Pero un 75% entraron con el Superior.
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"Nos llamaban «palomitas». Siendo ya mayor, me di cuenta de que la paloma es el pájaro más
fácilmente domesticable, y quizás el más tontorrón…buscaban eso, domesticarnos". (I.G. Estudió entre 1969-1972. Tenía Bachiller Superior. Comenzó con 17 años).

El cuarto testimonio es un alumno de medicina del Hospital Clínico de Madrid. Su
testimonio responde a un hecho frecuente: una monja jefa de planta sin titulación enfermera. Se produjo en pleno movimiento de reivindicación en 1976
"Una de las cosas que recuerdo es que las jefas de planta, las jefas de enfermería eran monjas
en todas las plantas. Había enfermeras, auxiliares de clínica y estudiantes de enfermería que
estaban por allí. Pero la que mandaba era la monja. En un momento dado, salió la obligación de
que la jefa de planta, fuera monja o no fuera monja, tenía que ser enfermera. La de mi planta no
era enfermera, por lo cual, de la noche a la mañana, se vio destituida de su cargo. Una enfermera
normal, seglar, laica, no sé, asumió esa función y la monja que era bastante autoritaria, bastante
mandona la verdad, de la noche a la mañana se vio desarrollando labores de Auxiliar de clínica.
Y la verdad es que el recuerdo que tengo es que la monja -me imagino que estaba muy bien
formada en sus hábitos- aceptó, y a pesar de que era muy mandona, aceptó la situación, así
como con mucha naturalidad, y se puso a obedecer sin ponerle muchas trabas a la enfermera a
la que la semana antes le estaba dando gritos. Fue una cosa como muy curiosa". (R.H. Estudiante
de medicina en 1976. Hospital Clínico de Madrid)

Una enfermera de Palencia, recordó que ante una subida de precio del internado
de las monjas de su escuela, hubo una protesta general de las alumnas. Describe las
estrategias de las monjas para desmontar la huelga
"Nos quisieron subir el internado y nos negamos –en la escuela de Valladolid-. Solo hicimos tres
reuniones y todo quedó en agua de borrajas. Quince años después, en una celebración de la
promoción, me enteré que las monjas habían hablado individualmente con las digamos «lideres»
y las habían “persuadido”. A una le amenazaron con denunciarla a la policía (su hermano era del
entonces ilegal Partido Comunista), a las otras dos, no les subieron el internado a cambio de que
guardaran silencio. Las monjas gestionaban el internado, seguramente ganaron dinero. A pesar
de todo, fue una estupenda época, éramos jóvenes, llenas de vida y solidarias". (H.S. Estudió
entre 1969-1972. Tenía Bachiller superior. Comenzó con 17 años).

La enfermera feminista Lucía Mazarrasa Alvear26 calificó a las escuelas con régimen de internado asociadas a un hospital, pequeñas, aisladas y controladas por monjas
como "Escuelas de Muñecas". Cada curso tenían entre 30 y 60 alumnas o alumnos, excepto la de la Facultad que tenía 300 o más por curso. Por ley las alumnas tenían que
estar internas hasta principios de los setenta hacían prácticas de noche, es decir, realizaban "guardias" y un horario intensivo.

26 Esta enfermera ha trabajado desde hace décadas no solo en asociaciones feministas, sino también en asociaciones

de solidaridad con pueblos oprimidos como el pueblo Palestino. Por ello esta en la Wikipedia.
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Como hemos indicado anteriormente, las escuelas de enfermeras crecían a medida que se construían hospitales y se necesitaba mano de obra. En la tabla 2 se comparan las de ATS con las de Comercio-Empresariales. Vemos que, mientras en las de
Comercio hay poco crecimiento, en las de ATS divididas en públicas y privadas tienen
un crecimiento muy grande.
En la tabla 3, vemos la aportación en cifras de las estudiantes internas a la Sanidad
española. Para el calculo se estimó un total 149.055 alumnas -durante tres cursos- Del
total de alumnas internas, se tomó un 60% para calcular el tiempo de prácticas como
“trabajo gratuito” dado tenían jornadas de prácticas de 8 horas, mas guardias nocturnas, fines de semana y parte de vacaciones escolares. El otro 40% se estimo como
tiempo de aprendizaje de prácticas.
Para la estimación económica se tomaron como referencia los salarios medios
españoles en tres periodos según la estimación del Instituto Nacional de Estadística.

80

Sob o signo da História Comparada: a enfermagem na Europa do Sul
Tabla 3. Aportación de las estudiantes femeninas a la Sanidad Española
Cursos

60% Estudiantes

Salario ANUAL en
Pesetas - €uros

Aportación en
Pesetas

Aportación en
€uros

1957 a 1968

39.304

80.000 - 440

3.144.320.000

18.866.675

1969 a 1973

47.829

196.000 - 1.176

9.374.484.000

56.249.154

1974 a 1977

61.922

250.000 - 1.500

15.480.500.000

92.886.716

TOTAL

149.055

-----

27.999.304.000

168.002.544

Fuente: Instituto Nacional de Estadística de España. Opus. Cit C.Germán.2009

Los cifras de la Tabla 3 hablan por sí solas. Sin duda las Estudiantes de Enfermería del Plan ATS contribuyeron con su “trabajo gratuito” a sacar adelante la Sanidad
Española del desarrollo sanitario franquista. En el párrafo siguiente el Dr. Sala alude a
la salubridad de la Escuela de Soria a que “no ha exigido apenas aportación dineraria”
Autoridades complacidas
Los directores de la mayoría de las Escuelas adscritas, excepto las 14 Escuelas propias de la Facultad de Medicina, eran los directores de los Hospitales bajo la supervisión
de un Catedrático Inspector de Medicina. Promover y crear una Escuela de las Diputaciones Provinciales, Cabildos (en Canarias), Ayuntamientos, Comarcas, Religiosas o de
Clínicas Privadas, podía ser un gran mérito para acceder a cargos políticos. El médico,
director del hospital de Soria y Promotor y Director de la Escuela de ATS femeninas lo
explicó con estas palabras en la conmemoración de la Escuela en 1989 a sus 25 años de
creación:
“La Salubridad económica de la Escuela ha sido Excelente. En realidad, ha sido “una hija”
que a sus progenitores no ha exigido apenas aportación dineraria alguna, se ha conformado con el alojamiento y manutención de internas, y con el abono de su cuotas se ha
autofinanciado…y la Escuela continúa con la misma pujanza y aceptación de sus mejores
tiempos”. Juan Sala de Pablo. Director del Hospital y Fundador de la Escuela de ATS en
1964.

Además se presentaba como un orgullo para el hospital y la capital de pequeñas
provincias como eran Soria, La Rioja o Teruel. Tener la dirección de la escuela fue, en
ocasiones, un punto más en su carrera política y/o profesional. En la jefatura y en la
secretaría de las escuelas estaban las monjas y alguna enfermera. El convenio del Estado con la Santa Sede para cubrir la falta de enfermeras en la Seguridad Social garantizaba residencia y alimento a las religiosas. Entraron mas 13.000 religiosas en los hospitales públicos y privados de los que 40% no tenían título de Enfermeras. También tenían la gestión del internado de las estudiantes por el que cobraban mensualidades,
como hemos visto anteriormente en uno de los testimonios.
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4. Tardofranquismo y la lucha por la Diplomatura 1969-1979.
El tardofranquismo se inició a final de la década de los sesenta. En España hubo
demandas sanitarias, profesionales y ciudadanas y otros específicos del colectivo ATS.
Desde finales de los setenta se produjo un gran descontento en el colectivo enfermero
como se indica en el Cuadro 1.
Cuadro 1. Reivindicaciones principales de los ATS entre 1976-1978
Recuperar el nombre de Enfermería. La denominación de ATS fue única en el mundo. Cambió 1976
El internado obligatorio para las alumnas. Se suprimió en 1976
Prácticas que eran “mano de obra gratuita” tanto en la sanidad privada como en la pública. Se logró
1980
El reconocido pero nunca cobrado coeficiente salarial de Técnicos de Grado Medio. Se logró en 1978
Profesorado enfermero. Ya que todo el profesorado de teoría eran hombres médicos. Se inició con
el DUE
Unificar los 3 colegios de Practicantes, Matronas y Enfermeras en uno. Se logró en 1977-8
Convalidación de las antiguas enfermeras de Facultad con programa de 2 años de duración. Se logró
en 1978
Los ESTUDIOS UNIVERSITARIOS PLENOS unieron a todo el colectivo. El DUE se logró en Agosto de
1977

Ahora bien, la reivindicación que unió a todo el colectivo fue la amenaza de ubicar
los estudios de ATS en Formación Profesional de 2º grado, posibilidad que se recogía
en la Disposición transitoria segunda, punto siete:
“Las Escuelas de Idiomas, las Escuelas de Ayudantes Técnicos Sanitarios, los Centros de
Formación Profesional Industrial y las Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos se
convertirán en Escuelas universitarias o Centros de Formación Profesional, según la extensión y naturaleza de sus enseñanzas”.

Habían pasado más de 6 años desde la promulgación en 1970 de la ley y no se
había decidido nada. Ahora bien, algunas escuelas de ATS habían pasado a Formación
Profesional y los representantes colegiales tampoco se pronunciaron. Esto provocó
que en junio de 1976 se iniciara un conflicto que, tras muchas movilizaciones, logró la
transformación de las Escuelas de ATS en Escuelas Universitarias de Enfermería 27 en el
decreto de agosto de 1977.
En diciembre de 1976 se recuperó el nombre de Enfermería, el internado dejó de
ser obligatorio para las alumnas y muchas cosas más hasta finalizar con la convalidación

27

GERMÁN BES, Concha. 2013. La revolución de las batas blancas: La enfermería española de 1976 a 1978. Prensas de
la Universidad de Zaragoza. pp. 66-79.
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de las Enfermeras de Facultad, comenzando así una nueva época profesional: Los Diplomados Universitarios en Enfermería en 1977.
A modo de resumen
Las actividades de cuidado en España se profesionalizan como enseñanzas universitarias auxiliares a cargo de las Facultades de Medicina desde la mitad del siglo XIX
(Ley Moyano, 1857). Practicantes, Matronas y Enfermeras se desarrollan con sus peculiaridades, muy influidas por el género, de forma paralela hasta la mitad del siglo XX.
Resolvieron problemas de personas del medio rural y urbano más necesitado y en las
instituciones propias del movimiento Salubrista y Caritativo de la época.
España coincidió con los principios de las dictaduras del sur de Europa: gobiernos
personalistas, partidos únicos, Nacional Catolicismo, aislamiento internacional, solidaridad de Portugal y Argentina y la filosofía de mejorar la salud de los “productores”. En
este contexto se aprobó un proyecto ambicioso de red sanitaria extensa con hospitales
y ambulatorios en las capitales de provincias. El plan de estudios ATS fue el inicio de la
unidad relativa de practicantes, enfermeras y matronas.
La red sanitaria generó numerosos puestos de trabajo enfermero hospitalario.
No había suficientes enfermeras preparadas y por ello, las estudiantes realizaron una
gran parte de labor asistencial “trabajo gratuito”, mientras en países europeos con similares circunstancias tras la 2ª guerra mundial, se le daba una aportación económica.
Esto supuso un ahorro de más 28.000 millones de pesetas, nunca reconocido. Por otro
lado para las ATS mujeres fue un trabajo que les permitió salir de sus casas y tener su
propio salario. También se promocionó para los ATS hombres que siguieron trabajando
en el ámbito extra hospitalario. Para las autoridades locales y médicos, que fueron promotores y directores de las Escuelas Adscritas, fue sin duda un mérito para su desarrollo profesional y/o político.
En el contexto del Tardofranquismo y Transición democrática, la movilización del
colectivo enfermero por su ubicación plenamente universitaria, permitió recuperar el
nombre de Enfermería, estar en la docencia, superar todas las discriminaciones de género en prácticas y en la organización colegial y reconocer a las Enfermeras de Facultad. Se inició una nueva etapa en la que “tomamos las riendas de la profesión” y que nos ha llevado a grandes
avances: poder desarrollar toda la carrera académica: Grado, Máster y Doctorado dentro del Espacio Europeo de Educación Superior.
Hemos avanzado mucho en la igualdad de género entre el alumnado universitario y tenemos colegas en la gestión de la política sanitaria. No obstante, tenemos que avanzar en tener más control de
la identidad enfermera, de mejorar las condiciones laborales y de
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aumentar la presencia de las Enfermeras en todos los niveles. Creemos que es oportuno el programa “Nursing Now”28. Como nos dicen nuestros estudiantes Erasmus, el
alumnado enfermero portugués y español tenemos muy buena fama en Europa. ¿Sucede lo mismo en nuestros países?

28

CIE-OMS. Programa de tres años para empoderar a las enfermeras. https://www.icn.ch/es/que-hacemos/campanas/nursing-now
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The biopolitics of public health nursing in fascist

Italy

Olivia Fiorilli1.
Public health nursing emerged in Italy in the aftermath of World War I under the auspices of the
American Red Cross. Public health nurses were female health workers who were intended to
“bring the gospel of sane living” to working class homes and to teach people the hygienic norms
and healthy bodily conducts necessary to gain a “happy and vigorous life”. The emergence of public health nursing in Italy is strongly tied to International organisations’ promotion of this profession as a fundamental element of public health strategies in the iter-war period. Nevertheless, it is
also linked to the ascending fascist regime’s interest in the the , outlined by Mussolini in the Ascensione discourse, in 1927. In this paper I will mobilize the caetegories of gender and biopolitics in
order to analyse the emergence and development of public health nursing in Italy between the
end of WWI and the 1930s in light of its relation with fascism regime’s goals and discourses.

1 PhD. Post-doc fellow in the ERC

project GLOBALHEALTH: from international public health to global health, coordinated
by Jean-Paul Gaudillière. Cermes3, INSERM
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CAPÍTULO III - TEMPOS DE CONFLITO: HISTÓRIA(S) DA ENFERMAGEM NA 1ª GUERRA MUNDIAL
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As Damas: um documentário em processo
Cláudia Alves1
Resumo: Durante a Primeira Guerra Mundial, a luta também foi das mulheres. Um grupo de senhoras de alta sociedade partiu para França como enfermeiras da Cruz Vermelha Portuguesa. Conhecidas como damas enfermeiras, partiram com uma missão sem precedentes: construir um hospital
em Ambleteuse, no norte de França, para auxiliar os feridos e doentes do Corpo Expedicionário
Português. Originárias de um país que não reconhecia às mulheres os mesmos direitos políticos e
sociais conferidos aos homens, as damas enfermeiras ultrapassaram preconceitos e obstáculos e,
mesmo perante a resistência crescente da República, conseguem que as portas do hospital se
abram a 9 de abril de 1918, o dia em que começou a Batalha de La Lys.

INTRODUÇÃO

Sou uma “outsider” no campo das publicações e congressos. Por isso, quando fui convidada pelo Dr. Carlos Subtil para participar do IV Encontro Internacional de História da
Enfermagem “Sob o Olhar da História Comparada: A Enfermagem na Europa do Sul”, sentime intimidada e ao mesmo tempo atraída, por constituir um desafio novo na minha trajetória. Sabia que era a aposta “fora da caixa” dentro da lista de convidados com um longo
percurso académico e de muita experiência na área da enfermagem. Com a consciência
que de enfermagem eu não entendia nada, tinha que pôr à prova as minhas qualidades
enquanto comunicadora e explicar aos ouvintes a minha genuína motivação para estar ali:
fazer um filme.
Tentei cativar a plateia com as histórias que estavam por trás da narrativa do filme: as
histórias do processo. Como nasceu o meu interesse pelo tema? Como contactar descendentes de pessoas que foram para a Primeira Guerra? Como conseguir objectos e relatos
pessoais?
Como fazer um documentário com uma matéria tão rarefeita, mas ao mesmo tempo
tão porosa? Organizei os conteúdos do meu discurso como se se tratasse de uma apresentação em cinema: sinopse, nota de intenções, dispositivo cinematográfico (aqui chameilhe “Como dar forma ao filme?”), personagens e, finalmente, voz narrativa e estrutura.
1

. Realizadora, Ukbar Filmes
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Deixei de fora a narrativa propriamente dita, para não me estender demasiado. Espero que
à data da impressão deste texto, o documentário já tenha sido rodado e estreado, não
sendo necessário (apenas) imaginá-lo. Significaria que teria ultrapassado as barreiras logísticas e financeiras que me impedem por enquanto de avançar. O meu desejo profundo
é que esta leitura suscite a vontade de ver o filme e que ele possa realmente existir no
ecrã.
SINOPSE
Durante a Primeira Guerra Mundial, a luta também foi das mulheres. Um grupo de senhoras de alta sociedade partiu para França como enfermeiras da Cruz Vermelha Portuguesa. Conhecidas como damas enfermeiras, partiram com uma missão sem precedentes:
construir um hospital em Ambleteuse, no norte de França, para auxiliar os feridos e doentes do Corpo Expedicionário Português. Originárias de um país que não reconhecia às mulheres os mesmos direitos políticos e sociais conferidos aos homens, as damas enfermeiras
ultrapassaram preconceitos e obstáculos e, mesmo perante a resistência crescente da República, conseguem que as portas do hospital se abram a 9 de abril de 1918, o dia em que
começou a Batalha de La Lys. Se esta data não foi feliz para os nossos homens, pelo menos
ficou marcada por mais uma conquista para a emancipação das nossas damas.

NOTA DE INTENÇÕES
Escrevo este conjunto de intenções, faltando apenas alguns dias para completar cento
e um anos do Armistício da Primeira Guerra. Às 11 da manhã do dia 11 de Novembro de 1918
assinava-se o fim das hostilidades entre os aliados e os alemães. Um certo impulso sentido
nestes últimos quatro anos (2014-2018), com diversas cerimónias e eventos evocativos do
Centenário da Primeira Guerra, fez com que alguns descendentes dos ex-combatentes remexessem nos seus sótãos e baús, descobrindo relíquias que contam a passagem aventurosa do seu (bis)avô pela guerra. Ou (bis)avó...
Quando falamos de guerra, esquecemo-nos das mulheres. Às vezes recordamos a mulher que se despediu saudosamente do marido no cais, vendo-a como vítima ou aquela que
fica para trás, mas raramente nos vem à cabeça a mulher que partiu para o terreno. Não
chegaram a ser cem as enfermeiras que tiveram a coragem e o ímpeto para deixar o conforto do seu lar e da sua família e aventurar-se no esforço da Grande Guerra.
Não foi apenas esse gesto altruísta que me fez olhar com interesse para este grupo
feminino, mas também o seu pioneirismo na profissão. Foi um acaso que me conduziu até
às damas enfermeiras. Durante o processo de pesquisa de um outro filme (uma ficção história2) deparei-me com um espólio valiosíssimo no sótão do edifício da Cruz Vermelha nas
Janelas Verdes, num corredor esguio com prateleiras compridíssimas. Dentro de uma

2

Soldado Milhões, de Jorge Paixão da Costa e Gonçalo Galvão Teles (2018)
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pasta grossa, sem qualquer espécie de catalogação, permanecem intactas cartas, telegramas, plantas de um edifício, fotografias, registos, folhas de serviço, declarações de compromisso e regulamentos das damas enfermeiras que prestaram serviço no Hospital de
Ambleteuse em França. Em muitos casos, as cartas foram primeiro escritas à mão, antes
de serem passadas à máquina, em papel fino timbrado, sem rasuras. Certamente escritas
por alguma senhora muito letrada e culta, dado o rigor gramatical, a caligrafia cuidada e o
“bom” inglês ou francês. Se apenas tivessem chegado até nós as cartas dactilografadas à
máquina, teria sido impossível sentir as hesitações do rascunho, ler frases cortadas ou observar os borrões de tinta.
Com as cartas descobri que houve uma mulher, Maria Antónia Ferreira Pinto, que se
encarregou de toda a burocracia necessária para levar a cabo a construção de um hospital
de raíz no sector português em França: o Hospital de Ambleteuse. Eu desconhecia por
completo a existência deste hospital e a sua importância. Deparei-me com correspondência diplomática, ao mais alto nível, com o Ministério da Guerra Português –com o General
Norton de Matos (ministro da guerra) - mas também com entidades estrangeiras aliadas,
como a Cruz Vermelha Britânica, Cruz Vermelha Americana ou Canadiense. A resiliência de
Maria Antónia para conseguir o terreno mais adequado, obter o recheio do hospital e alojamento para o grupo de damas enfermeiras que formariam a equipa, foi-me sendo revelada a cada documento novo que retirava da pasta. As plantas contavam a evolução da
obra, desde a marcação das cotas do terreno até ao desenho final das fachadas e dos seus
interiores. Nalgumas cartas sentia-se ansiedade, queixume e desabafo, noutras o emprego
de uma linguagem formal e o testemunho de relações de poder.
“Estou, seguramente, perante uma mulher singular muito à frente do seu tempo”, pensava eu (e continuo com a mesma convicção). Os políticos portugueses não pareciam ver
com bons olhos toda a desenvoltura da Madame Ferreira Pinto, mas os bons conhecimentos de línguas permitiram-lhe negociar com os homens de poder das forças aliadas, sem
depender da aprovação lenta e, por vezes mesquinha, da política nacional. O republicanismo anticlerical vigente, por um lado, lutava pela existência de enfermeiras laicas mas,
por outro, não parecia fazer a vida fácil a estas damas enfermeiras, oriundas de um sector
monárquico e católico.
Proponho-me retratar a “saga” que foi construir o Hospital de Ambleteuse e ao mesmo
tempo fazer um retrato deste grupo destas mulheres. Tendo em conta que a missão era
chefiada por uma mulher, a tarefa não se adivinhava fácil, face aos preconceitos da época.
Mesmo assim o hospital ficou pronto a tempo de acolher os feridos gravíssimos da Batalha
de La Lys, tendo sido inaugurado a 9 de Abril de 1918, dia em que começou a batalha.
Mais do que analisar e dar a conhecer os efeitos produzidos pela mobilização das mulheres portuguesas para a guerra, pretendo fazer um retrato íntimo, sobre a “saga” de um
grupo de mulheres na construção de um hospital, e paralelamente, uma metáfora perfeita
da real luta pela igualdade de género.
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DAMAS revelará a história inédita das damas enfermeiras que, praticamente sozinhas,
conseguiram erguer um hospital em França durante uma das guerras mais violentas do
século XX (1914-18).
De onde vieram? Que família deixaram para trás? Quais os sentimentos que ali viveram?
Quais os desejos, desencantos e sonhos destas mulheres? Não procuro as suas proezas
nem actos de heroísmo, quero conhecê-las.
Como dar forma ao filme? Uma das damas enfermeiras, Maria da Conceição Botelho,
levou consigo uma câmara fotográfica. Este álbum de fotografias permite-nos “entrar”
nos espaços de trabalho e ócio destas mulheres, em alguns casos cheios de intimidade.

Foto 1. Álbum pessoal de Maria da Conceição Botelho, dama enfermeira da Cruz Vermelha Portuguesa. Arquivo Histórico da CVP.
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Foto 2. Páginas interiores do álbum pessoal de Maria da Conceição Botelho, dama enfermeira da Cruz Vermelha Portuguesa. Arquivo Histórico da CVP.

Com uma câmara de filmar, observarei ao pormenor cada fotografia, como se recriasse
os instantes do olhar de uma mulher jovem à descoberta do que a rodeava: sons de guerra,
gritos de aflitos, mas também a jovialidade de raparigas jovens num hospital de campanha.
A câmara de filmar capta aquelas imagens, na vontade de as trazer para o presente. Ao
mesmo tempo refletimos sobre eles, recorrendo à voz off.
A partir das cartas que se encontram no espólio da CVP criarei uma voz em off em primeira pessoa: o diário de uma enfermeira “fictícia” que revelará o dia a dia destas mulheres na guerra, os seus pensamentos e preocupações, e que ajudará formalmente a unificar
os vários materiais do filme. A leitura da correspondência trocada entre a enfermeira-chefe
e os altos responsáveis de várias instituições, também será feita em off por diferentes actores, dando o tom adequado a cada sequência e criando a tensão necessária.
Em suma, cartas, postais, telegramas, fotografias, páginas do “diário recriado” serão a
base primordial para a realização deste filme. A complementar as imagens de arquivo, teremos imagens “reais” filmadas em Lisboa e em Ambleteuse (norte de França). Irei ao encontro de alguns descendentes destas senhoras, que me contarão como era o seu carácter
e qual o seu destino após o regresso de uma guerra tão violenta.
O gesto de colocar uma fotografia antiga sobre a paisagem “real” será um recurso a
usar para saltar do passado para o presente e vice-versa. A colorização de algumas fotografias de arquivo, originalmente a preto e branco, ajudará o espectador a sentir-me mais
próximo da história e a dar vida aqueles momentos. Sempre que mergulhamos na foto,
sumando-lhe sons que nos fazem transportar para o local, ela também ganhará cor.
O arquivo base do filme será o espólio da Cruz Vermelha ao qual temos acesso e que
apresenta uma riqueza inédita. Centenas de fotografias e correspondência oficial e pessoal
que ainda não foram digitalizados nem examinados em processo fílmico.
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PERSONAGENS
As enfermeiras tinham entre 21 e 50 anos. Praticamente nunca tinham saído do país. O
que pensariam elas do país de onde tinham saído e da guerra onde tinham entrado? Não
temos registos de voz, apenas as fotografias, essas imagens “mudas” que a nossa câmara
irá tentar decifrar, reflectir, conjecturar...
Quase sempre tudo o que sabemos sobre a guerra chega até nós sobre a “voz masculina”. Por isso é tão importante resgatar a voz destas mulheres. Os relatos femininos da
guerra são diferentes dos masculinos e falam de outras coisas. Como escreve Alexievich Svetlana, “a guerra feminina tem as suas cores, os seus cheiros, a sua iluminação e
o seu espaço de sentimentos. Tem as suas palavras3.”
Em número eram 36. Foram equiparadas a alferes pelo exército português. A chefiar
este grupo de mulheres tínhamos Maria Antónia Ferreira Pinto, equiparada a tenente e
mais velha que as restantes mulheres.
Analisando os seus boletins individuais, arquivados no Arquivo Histórico Militar, podemos concluir que em termos de estado civil eram maioritariamente solteiras. Sete destas
mulheres eram casadas, e destas algumas tinham filhos, mas mesmo assim decidiram partir, contrariando as convenções da época. As crianças ficavam em colégios internos ou ao
cuidado de um familiar de confiança. Todas as mulheres do grupo que eram casadas tinham o marido na guerra, ocupando altos cargos dentro da hierarquia militar. Uma era
divorciada, ainda que a legalização do divórcio tenha sido introduzida somente em 1910;
quatro delas eram viúvas.
Quanto à nacionalidade, quatro eram de nacionalidade estrangeira: uma nasceu na Galiza (May Farmer), outra na Bélgica (Jeanne Germay) e outra tinha nascido no Brasil (Maria
Amélia Pereira Sotto Mayor).
No que respeita à naturalidade, a maioria eram naturais do distrito de Lisboa, com raízes
em Portugal continental, mas temos o caso de duas enfermeiras dos arquipélagos: Mª
Amélia Alves Ribeiro, natural dos Açores, do Faial, e Vicência Teixeira, da Madeira. Uma
delas era natural do Estado Português da Índia (Eugénia Ochôa) e outra de Cabo Verde
(Isolina Veloso da Veiga).
Iremos descobrir que algumas delas tinham laços familiares: Mary e Evelyn Rangel (irmãs), Eugénia Lapa Botelho e Conceição Botelho (sogra e nora).

3

SVETLANA, A. - A Guerra não tem rosto de Mulher, Lisboa, Elsinore, 2016, p. 16.
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Fotos 4, 5 e 6. Acima, à esquerda: Eugénia Lapa Botelho (casada com Alberto de Sousa Botelho); ao centro:
Conceição Botelho (casada com Afonso de Sousa Botelho, tenente), sogra e nora. À direita: as irmãs Rangel:
Mary Rangel e Evelyn Rangel.

Todas elas descendiam de “famílias antigas e nobres”4, desempenhando a sua missão
em França em condições muito diferentes daquelas em que viviam, sem os privilégios de
berço a que estavam habituadas, como se pode ler num dos boletins de uma das damas
enfermeiras: “Louvada, porque no desempenho da sua missão, em meio muito diferente
daquele em que vivia, demonstrou sempre a par das mais excelentes qualidades de carácter, a maior dedicação pelos doentes, a que prestou com zelo e carinho a mais cuidadosa
assistência com muita competência profissional a rara abnegação, tornando-se assim um
vivo exemplo das elevadas virtudes cívicas e morais da mulher Portuguesa.”

4

BELTRÃO, Sebastião - Memórias de Sebastião Beltrão (filho de Maria de Jesus Beltrão), pág. 1.
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Mergulharemos nas particularidades de algumas mulheres deste grupo.Maria Jesus Gil Beltrão (34 anos, casada) parte para a guerra a 8
de Novembro de 1917, seis meses depois da partida do seu marido Luís Teixeira Beltrão, que
ocupava o posto de Capitão de Engenharia do
Corpo Expedicionário Português. Deixaram
para trás os seus 3 filhos. Um deles, Sebastião
Beltrão, escreve sobre a partida dos seus pais
para a guerra: “Em 1916 Portugal pôs-se ao lado
dos Aliados, declarando guerra à Alemanha e,
em 17, os Pais partiram para França – o Pai como
Comandante do Serviço Automóvel e a Mãe
como enfermeira, com o posto de Alferes. Nós,
os três filhos, ficámos entregues aos Avós maternos que, em Lisboa, viviam na Travessa do Sacramento (hoje Almirante Pessanha), nº 7,
1º, ao Chiado. Eu e o José estávamos no Colégio Militar (ele entrara no ano anterior e eu
nessa altura), mas vínhamos a casa a maior parte dos fins de semana.”

Fotos 7, 8 e 9. Maria de Jesus Beltrão com o seu filho Sebastião ao colo, 10 anos antes de partir para a guerra/
A cavalo, na sua quinta em Portel.
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Fotos 10 e 11.

Enquanto Maria de Jesus estava em França, os seus filhos mais velhos, o Sebastião e o
José, estavam no Colégio Militar. Nos domingos que iam a casa, o divertimento habitual
era irem passear para o Campo Grande com os avós. “Andávamos de barco no lago, brincávamos e comprávamos brinquedos no bazar. A avó dava 5 tostões ao meu irmão José,
o seu neto preferido, mas eu e o meu primo Pedro recebíamos só um tostão cada um. E
não se podia refilar”. Na imagem da direita vemos Maria de Jesus jogando bridge, num dos
momentos de lazer em tempo de guerra (imagem do Livro de Memórias de Sebastião Beltrão, seu filho).5

5 Encontrei um original desta fotografia na Liga dos combatentes, mas preferi incluir esta imagem pela nota escrita à
mão.
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Fotos 12 e 13. Maria de Jesus Beltrão enquanto dama enfermeira, em França/ Em Portugal, com o seu cão
“Ural”. Imagens da coleção privada de Luísa Beltrão (Livro de Memórias de Sebastião Beltrão).

Quanto às origens familiares da família Beltrão, Sebastião escreve o seguinte: “Tanto
por parte do meu Pai como por parte da minha Mãe, descendo de famílias antigas e nobres, das quais se conhecem as origens que remontam a alguns séculos. Se por um lado é
agradável – dá sempre para conhecer as suas raízes e saber que elas mergulham fundo –
por outro tem também inconvenientes, pois essa ascendência acarreta geralmente taras
físicas e psíquicas (...) Este fenómeno tende a desaparecer nos nossos dias, visto a nobreza
se ter misturado com a burguesia e ter beneficiado desta transfusão de sangue novo que
veio revigorar o seu velho sangue azul. Nas próprias casas reinantes os casamentos se democratizaram.”
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Foto 14. Livro de memórias do filho da dama enfermeira Maria de Jesus Beltrão, que pertence à sua neta
Luísa Beltrão. Este livro é um documento precioso para compreendermos a história da vida privada de uma
família portuguesa da alta sociedade, atravessando grande parte do século XX (começa com o regicídio e
termina na década de 80).

Ângela Botto Machado (? anos, casada)
O seu pai e o seu marido eram ambos militares: Adriano Abílio de Sá (General) e Álvaro Botto Machado (Tenente de Engenharia).
Não teve filhos, não tinha irmãos e da
parte do marido tinha dois sobrinhos. Através dos sobrinhos netos consegui aceder a
algumas fotografias da família. Contaramme que foi muito presente na vida familiar
até morrer, em Novembro de 1977. Também me enviaram uma foto lindíssima de
Ângela com traje indiano, do período em viveu na “Índia Portuguesa”. Depois vim a Foto 15. Ângela no dormitório. Ao fundo Maria
descobrir que o seu pai escreveu um livro França. Tenda de campanha, em Herbelles, Julho de
1918. Fotografia do Arquivo da CVP.
“Pela Índia - aspectos e Impresões” publicado em 1927.
A sogra e o marido de Ângela eram de Pinhel, no distrito da Guarda. O sogro era de
Vinhó, Gouveia, onde os descendentes mantêm a casa de família como casa de férias. O
marido tinha-se formado em engenharia pela Universidade de Coimbra e foi tenente de
engenharia do Corpo Expedicionário Português. Álvaro partiu para a guerra em Fevereiro,
9 meses antes de Ângela, que partiu em Novembro.
Maria Angélica Plantier (32 anos, solteira) deslocou-se durante o conflito a Paris para
representar o exército português num “match de tennis” que ali teve lugar no dia 9 de
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Dezembro de 1918. Angélica já vinha dando provas do seu excelente desempenho desportivo, pertencendo ao Sporting Club de Cascais, o berço do ténis em Portugal. Um dado
curioso é o facto de ter formado equipa, na modalidade de pares mistos com o próprio rei
D. Carlos, cerca de dez anos antes. A jovem enfermeira depois de regressar da guerra,
torna-se a primeira campeã no ténis feminino nacional, alcançando o título oito vezes entre 1925 e 1935. É considerada a melhor tenista portuguesa de todos os tempos.

Foto 16. Angélica num jogo de ténis em Paris, durante a guerra. Fotografia do arquivo da Biblioteca Nacional
de França/ Agence Rol.
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Fotos 17 e 18. Match de ténis e assistência. Ambas as fotografias foram tiradas no célebre Sporting Clube
de Cascais, também conhecido pela "Parada”, onde Angélica costumava jogar ténis. Fotografias do Arquivo
Histórico Municipal de Cascais.

Imagine-se o contraste da vida de Angélica antes e durante a guerra. Fotos 19 e 20. Angélica no campeonato nacional de 1910 (Revista Tiro e Sport nº 448, 15 Julho 1910) / Angélica
a fazer um curativo, durante a guerra (Álbum de fotografias de Conceição Botelho, do Arquivo Histórico da CVP).
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Foto 20. Senhora da direita: Angélica Plantier, “entre os vencedores do Torneio Nacional de Lawn-Tennis”.
Revista Tiro e Sport nº 448, 15 Julho 1910.
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Fot 21. Recorte da Revista Tiro e Sport nº 371, 20 Jan. 1908.
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Foto 22. Maria da Câmara Leme (25 anos, solteira)
ficou conhecida pelas suas prestações desportivas,
sobretudo nas corridas de remos. A Revista Tiro e
Sport nº 399 dá conta 10 anos antes de uma vitória
do “Escaler (barco) de D. Carlos timonado pela Sra.
D. Maria Amália da Câmara Lemos”.

Recebeu também o primeiro lugar na
corrida de ovos, numa Gincana em Cascais.
Importa com isto salientar o quão ocupada
era a vida destas senhoras de alta sociedade, com eventos desportivos, gincanas,
“garden parties”, entre outros passatempos e passeios ao ar livre. Para isso, recuaremos alguns anos, se necessário, como se
de um flashback se tratasse nas suas vidas,
para mergulhar no contexto social das damas enfermeiras, antes da sua partida para
a guerra. A ideia é realçar o contraste entre
estas realidades tão distintas e explorar os
sentimentos que daí advém: a tranquilidade, o conforto e a alegria em tempo de paz; as
inquietações, o desalento e sobressalto em tempo de guerra, embora nem tudo seja preto
no branco...

Foto 23. Tiro e Sport nº 399, 31 Outubro 1908. Legenda original: “Gymkana em Cascais – um bello grupo de
concorrentes”.
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Foto 24. Momentos de uma “garden party” no Estoril (1915). Filme de arquivo do ANIM-Cinemateca Portuguesa, uma produção da Film Portugal, realizado por Ernesto Albuquerque.

[Página anterior] Foto 25. À esquerda: Eugénia Manoel (45 anos, solteira) era descendente do Conde da
Atalaia. Uma fotografia sua foi capa da Ilustração Portuguesa nº 616, de 10 de Dezembro de 1917. Foto 26. À
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direita: Retrato de Mary Rangel (? anos, solteira). Em ambas as imagens podemos observar também detalhes
do fardamento das damas enfermeiras.

Maria Antónia Ferreira Pinto (65 anos, viúva de Carlos Ferreira Pinto Basto) foi a enfermeira-chefe das damas enfermeiras da Cruz Vermelha. Maria Antónia teve um lugar de
destaque na missão da CVP em França, “pela sua inteligência, pelo seu são critério, pela
sua invejável energia e decisão e muitas vezes pela sua diplomacia”, segundo descreve
uma carta da CVP. Deixou rasto esta “mulher de armas”, foi o que senti ao ler a correspondência e jornais da época. É esta bravura e resiliência que quero mostrar no filme.

Foto 27. Maria Antónia Ferreira Pinto no seu gabinete em Ambleteuse. Fotografia do Arquivo Histórico da
Cruz Vermelha.
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Foto 28. Maria Antónia Ferreira Pinto ficou conhecida por travar duelos difíceis de argumentos e defender
com ardor as suas convicções, fazendo face a homens de poder, como é o caso do general inglês descrito na
carta: “que entre os ingleses goza da fama de contrariar tudo e todos”.

Tive a oportunidade de encontrar-me com Vasco Pinto Basto, sobrinho neto e afilhado
de Maria Antónia Ferreira Pinto, que vive na casa onde ela viveu, em Cascais. Na parede
encontra-se um painel de azulejos que mostra os sucessivos herdeiros da casa.

Foto 29. Vasco Pinto Basto, descendente de Maria Antónia Ferreira
Pinto e herdeiro da sua casa em
Cascais, folheando documentos de
família. Atrás, um painel de azulejos que mostra os herdeiros da
casa.

Foto 30. Argola de guardanapo de
Maria Antónia, com as iniciais do
seu nome, ainda em uso pela família.
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Foto 31. Fotografia antiga da família reunida em Cascais.

No arquivo histórico daquela cidade pude encontrar os nomes dos seus familiares na
listagem dos sócios do Sporting Clube de Cascais, frequentado pela alta sociedade da
época. Aí se terá cruzado provavelmente com Angélica Plantier, Eugénia Manoel, o médico
Tomás de Mello Breyner ou mesmo o rei D. Carlos, todos frequentadores da “Parada”,
como era conhecido o famoso clube aristocrático.
Percorro a sala da casa apalaçada com Vasco Pinto Basto que me mostra as aguarelas
do Rei D. Carlos, com temas marítimos, oferecidas aos Pinto Basto, o que mostra bem a
proximidade desta família aristocrática com a família real.
Maria Antónia foi das primeiras mulheres inscritas nos cursos de enfermagem da CVP,
no Hospital da Junqueira, cujas instalações foram cedidas pela Condessa de Burnay. Devido ao seu caráter forte e o seu conhecimento de várias línguas, Maria Antónia tornou-se
líder deste grupo de enfermeiras que, à semelhança de outras mulheres de alta sociedade
de outros países beligerantes, queriam contribuir activamente para o esforço de guerra. O
então presidente da república, Bernardino Machado, visitou o Hospital da Junqueira para
conhecer de perto o espaço e cursos pioneiros de enfermagem, faltavam apenas 3 meses
para a partida do primeiro grupo de mulheres. Maria Antónia posou junto ao Presidente,
rodeada por uma comitiva masculina. É a única mulher que aparece nas fotos.
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Foto 32. Ilustração Portuguesa nº 602, 3 Setembro 1917, p.199. Legenda original: O Sr. Doutor Bernardinho
Machado, tendo à sua direita os Srs Norton de Matos e Dr. Jorge Cid e à esquerda o Sr. General Joaquim José
Machado e a Srª D. Maria Antónia Ferreira Pinto, dama enfermeira-chefe.

Maria Antónia fez parte da missão que realizou a primeira viagem exploratória ao norte
de França, em Março de 1917, com o objectivo de instalar aí o hospital da Cruz Vermelha
Portuguesa. Era constituída por dois médicos, Jorge Cid e Alberto de Azevedo Gomes, um
militar do CEP, o comissário Luís de Albuquerque Bettencourt, Maria Antónia e Albertina
Torres, sua secretária. Thomaz de Mello Breyner - médico do rei D. Carlos e um dos principais clínicos lisboetas até à década de 1930- tinha sido convidado a encabeçar a missão,
dadas as suas qualidades humanas e clínicas, mas um imprevisto de última hora (recusa do
ministro francês de lhe visar o passaporte) impede-o de partir com o resto do grupo.
Faço aqui um parêntesis para transcrever a reacção de Thomaz de Mello Breyner face
a este acontecimento no seu diário6: “Às 5h, quando ainda aí estava (consultório) disseram-me pelo telefone que a legação de França não me tinha querido visar o meu passaporte diplomático! Fui logo ao General Machado, presidente da Cruz Vermelha, que ficou
apoquentado. A verdade é que a missão tem de arranjar outro chefe. Desde que ao meu
sacrifício tremendo se corresponde com uma dúvida sobre a minha pessoa, não há força
que me faça partir. Quem não sente não é filho de boa gente!” Continua a contar as suas
diligências junto do Ministério dos Negócios Estrangeiros e remata: “Resolvi não ir, haja as
desculpas que houver e por isso jantei muito bem.”
6

RAMALHO, Margarida de Magalhães - Thomaz de Mello Breyner – relatos de uma época, do final da Monarquia ao Estado
Novo, Lisboa, Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 2018, p. 293.
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A resiliência de Maria Antónia Ferreira Pinto permitiu desbravar terreno internacionalmente e superar os obstáculos criados pela política interna. Pertencendo à elite católica e
monárquica, mantinha relações com entidades influentes como a Cruz Vermelha em Inglaterra, França e Estados Unidos, o que seria indispensável para o êxito da missão portuguesa em França. Ana de Castro Osório, a mulher que representava a Cruzada, não gostou
de se ver ultrapassada na sua aspiração de ter enfermeiras na zona de guerra, segundo
Maria Lúcia de Brito Moura.7
Não esqueçamos que, além de Ana de Castro Osório, participavam da Cruzada nomes
sonantes como o de Elzira Machado, mulher do presidente da República, Estér Norton de
Matos, esposa do Ministro da Guerra Norton de Matos, Estefênia Macieira, esposa de um
ex-ministro e figura relevante do Partido Democrático. Portanto, tínhamos o lado feminino
da elite política republicana em “conflito” com a elite da Cruz Vermelha, constituída maioritariamente por as mulheres católicas e monárquicas, o que ajudará a apimentar a narrativa do documentário.
Vasco Pinto Basto mostra-me as insígnias de Maria Antónia Pinto Basto. Não
consigo distinguir cada uma delas, mas
recorro à investigadora Natividade Monteiro: Membro da Comissão Central da
CVP, o Ministério do Interior concedeulhe a Cruz Vermelha de 2.a classe, em 1917.
No fim da guerra, foi agraciada com a
Cruz Vermelha de Benemerência e com a
medalha de serviços distintos da Cruz
Vermelha, com a legenda Ambleteuse.
1917-1919 França. O Ministério da Guerra
atribuiu-lhe a medalha da Vitória. Campanha de França 1917-1919 e o grau de Oficial da Ordem de Cristo 8.
Porquê partir para a guerra?
Sentiriam estas mulheres a falta de alguma “coisa” no seio das suas vidas preenchidas
e bem-sucedidas, para terem partido? E no meio da dureza da guerra encontrariam alento
e alguma satisfação? Em Vitória, a personagem que Luísa Beltrão cria no romance como o
mesmo nome, “Vitória”9, nasce “uma vontade imperiosa de sair”, uma ânsia “por conhecer outros lugares onde não se sentisse assim, enredada em baias estreitas como acontece
7

MOURA, Maria Lúcia de Brito - As Guerras da Cruzada in SÁ, Luís e RÊGO, Manuela (coord.), Cruzadas das Mulheres Portuguesas, Biblioteca Nacional de Portugal, 2016, p. 21.
8 MONTEIRO, Natividade - Maria Antónia Ferreira Pinto, aristocrata e tenente do exército português na I Guerra Mundial in
Faces de Eva. Estudos sobre a Mulher, Lisboa, n.33, p.171-177, 2017.
9 BELTRÃO, Luísa - Vitória: de amor e de guerra, Manuscrito Editora, Lisboa, 2016, p. 248.
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com os cavalos fogosos que tanto gosta de montar (...) como se a entrada na guerra lavasse todas as máculas e desse um sentido novo à vida.”

Foto 34. Ilustração Portuguesa, nº 591, 18 de Junho 1917. Legenda original: “As damas da Cruz Vermelha assistindo à prova Amazonas”.

Em Junho de 1917, as damas da Cruz Vermelha assistiram a um concurso hípico internacional, no parque de Palhavã, prova a que assistiram “como era natural, todas as pessoas
da boa sociedade” como descrevia a Ilustração Portuguesa nº 591. As damas viriam a partir
para França 5 meses depois, divididas em 3 grupos diferentes: o primeiro a 19, o seguinte
a 21 e o último a 24 de Novembro de 1917.
Como reagiram as famílias à decisão de partirem? Como se adaptariam ao novo ofício
numa terra distante e longe de casa?
Sendo todas senhoras da alta sociedade, “cujos dedos delicados deixaram de comprimir as teclas dos pianos para manejarem as pinças e executarem pensos”, conforme descreve a Ilustração Portuguesa nº603, suplemento do Jornal O Século, a possibilidade de
aprender tudo desde o início, suspendendo os seus hábitos de vida, deve ter constituído
um desafio maior nas suas vidas. Se a princípio se devem ter sentido perdidas, estrangeiras
e pouco preparadas para assumir a sua função, inadaptadas às regras impostas, com o
tempo as incertezas devem ter sido substituídas pelo sentimento de autoconfiança, devido ao intenso esforço de aperfeiçoamento. O tempo foi essencial para se tornarem boas
profissionais.
A aprendizagem era constante e não se fazia apenas ao nível da enfermagem. Quase
sem excepção, os feridos e doentes que tinham que tratar eram soldados oriundos de zonas rurais, analfabetos e mal preparados para o frio daquelas terras gélidas. Chegavam ao
hospital com as botas rotas, as roupas que mais pareciam trapos, com um cheiro nauseabundo e os cabelos cheios de piolhos e percevejos, pois os nossos homens - também conhecidos como os “lãzudos” - cobriam-se com peles em bruto para enfrentar o frio, onde
naturalmente se alojavam todo o tipo de parasitas. Por tudo isto é fácil imaginar naquelas
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mulheres uma primeira reacção de repulsa. Depois dos devidos cuidados de higiéne e ultrapassada esta primeira barreira, as damas enfermeiras prestavam auxílio aos doentes e
feridos, mas também ouviam as suas histórias.

Foto 35. Fotografia do Arquivo Histórico da CVP.

Terem uma portuguesa a tratá-los numa cama de hospital era uma espécie de bênção.
E poderem partilhar as suas histórias, na sua língua materna, enchia-os de alegria e gratidão. Falavam-lhes sobre a aldeia, as colheitas, a cabritinha, os pais, as namoradas ou as
mulheres, os irmãos, os filhos... Os que tinham trazido alguma fotografia consigo mostravam-lhes. As fotografias, a escuta e o contacto constituíam verdadeiras relíquias. Ali encontravam-se dois mundos distintos: o deles e o delas.
VOZ NARRATIVA
A voz narrativa será desdobrada em quatro:
I.
O off das cartas que fazem parte do acervo da Cruz Vermelha Portuguesa. Através delas
teremos várias vozes dialogantes que nos transmitem os vários ângulos da acção, o temperamento e determinação de quem escreve. Os avanços e recuos da narrativa serão pautados pelos excertos da correspondência (telegramas e cartas). Haverá um tratamento
cuidado dos distintos tons de voz e de formalidade.
II.
A voz de uma dama enfermeira que nos relata aquilo que está a viver. É um relato com um
valor emotivo muito grande. O tempo usado será o presente, como se estivéssemos no
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período de 1917-1919. Será a voz do pensamento. Transmite-nos a experiência de vida de
todas aquelas mulheres. Para criar esta voz haverá o recurso a diários de enfermeiras estrangeiras e memórias fragmentadas encontradas em Portugal. O livro “Vitória” de Luísa
Beltrão, neta de uma dama enfermeira é um bom exemplo:
“Carinho, empenho, solicitude, mas nunca um pingo que seja de manifestação amorosa (...) os doentes agarram-se a nós como se fôssemos aparições. Somos uma pequena compensação que ameniza o sofrimento insuportável das trincheiras, do
corpo a corpo com a morte. Corporizamos as mães, as namoradas, as mulheres que
os tornam seres humanos e não seres diluídos nos seus estragos. É por isso que eles
se apaixonam”.10
O tom terá que ser muito bem trabalhado. As sensações sonoras serão muito importantes
para transmitir a experiência do momento: “Às quatro horas da manhã, deitado na minha
cama, acordo ao trovão estupendo duma granada de 31 ou 38, estoirando próximo. O alto
e vasto edifício baila sobre os alicerces, e os grandes estilhaços, como bólidos incendiados,
rugem e sibilam, sinistros, cortando as paredes e os telhados. Depois outra. E não param.
De espaço a espaço, um abalo fundo de terramoto e o espadanar estridulo da metralha.
Para as linhas um rebentar de tempestade oceânica raiva, furibundo. O coração aperta-se
à lembrança dos que andam àquela hora sobre as altas ondas de fogo e terra.”11
III.
A voz da realizadora que nos fará o confronto entre o Passado e o Presente. É uma voz
que interroga, conjectura... Com uma presença pontual, esta voz permite fazer a ponte
entre vários materiais visuais, os percursos da investigação, os “vazios” e as “pérolas” que
se encontram no fundo do baú das famílias das damas enfermeiras. Um telefonema com
um familiar, uma nova pista? Será através desta voz que se reflecte sobre o tempo da memória e onde a história oficial se cruza com a história privada destas mulheres.
IV
A voz de outros personagens da época. Por exemplo, de Jaime Cortesão: “A ressaca da
grande batalha [La Lys] tinha atirado para Ambleteuse, onde se haviam instalado os hospitais da base, milhares de feridos e estropiados. Lá fui ter na enxurrada sangrenta. A afluência foi tamanha que de um dia para o outros os hospitais ficaram repletos.” 12
O médico Jaime Cortesão foi ali internado, devido aos graves ferimentos que sofreu na
Batalha de La Lys. Ficou estropiado, febril e devastado pela intoxicação provocada pelos
gases, que quase o cegaram. Conta-nos nas suas memórias que nas mãos das damas enfermeiras encontrou o seu conforto:

10

BELTRÃO, Luísa, Vitória: de amor e de guerra, Manuscrito Editora, Lisboa, 2016, p 37.
CORTESÃO, Jaime, Memórias da Grande Guerra, Renascença Portuguesa, Lisboa, 1919, p. 202.
12 Ibidem, p. 215-216.
11
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“Aí vim a convalescer de parte dos meus males, graças aos cuidados gentis das damas enfermeiras da Cruz Vermelha, cujo desvelo para com os feridos de guerra foi
infinitamente carinhoso. Recordarei sempre com alma agradecida as doces figuras
de algumas dessas Mulheres, que suavizaram tantas das nossas horas amargas de
doentes e exilados com a sua poesia e o seu encanto. E a Miss May [May Farmer],
que longos dias a fio, com tanta solicitude curou a ferida dos meus olhos, daqui beijo
as mãos delicadas, que me deram à luz.”13

13

Ibidem.
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ESTRUTURA
Linha narrativa
LINHA HISTÓRICA
(Documentário
histórico)

Tempo narrativo
Passado (1917-19)

LINHA HISTÓRICA
REFLEXIVA
(Ficção histórica)

Passado
(1917-19)

LINHA DO
PRESENTE
(Documentário)

Presente
(cerca de 100 anos
depois do fim da
guerra)
Presente (confronto
entre Presente e o
Passado)

LINHA REFLEXIVA
(Ensaio)

Acontecimentos dramáticos
HISTÓRIA PÚBLICA (oficial?) mas em
grande parte por escrever...
Avanços e recuos na história de
construção do Hospital de Ambleteuse
da CV em França.
Obstáculos e pontos de viragem.
Vários pontos de vista do mesmo
acontecimento (Cruz Vermelhas vs
Cruzadas; Mulheres vs Sociedade
conservadora; Monárquicas vs
Republicanas; Mulheres vs Estado; Voz
feminina da guerra vs Voz masculina)
HISTÓRIA PRIVADA (Ficção histórica)
Visão/ reflexão/pensamentos de uma
dama-enfermeira “fictícia” (na 1ª
pessoa)
Experiência de vida
Relato com valor emotivo
HISTÓRIA PRIVADA
Histórias da vida pessoal de cada dama
enfermeira (na 3ª pessoa)

Imagem
Cartas, telegramas, etc.
Imprensa portuguesa

Som
OFF das cartas
(no Presente)

Encontros com descendentes
das damas enfermeiras
Fotografias privadas

Som directo

Descendentes/ Damas
Enfermeiras

Reflexão sobre HISTÓRIA PÚBLICA +
HISTÓRIA PRIVADA
vazios vs surpresas
o tempo da memória
conclusões e novas interrogações

Percursos “físicos” da
realizadora: procura,
investigação, bater à
“porta”, desencontros.
Espaços decadentes ext. e
int. (ex: cave c material
hospitalar acumulado,
objectos, roupa da época,
ruínas, etc)

OFF da realizadora
(tbm mulher que vive
no mesmo país, 100
anos dps)
Telefonemas, pistas...

Realizadora

Fotografias de arquivo CV +
AHM
Álbum privado de Mª da
Conceição Botelho
Arquivo fílmico caseiro
(outras vidas que poderiam
ser as delas) – Arquivo da
Videoteca Municipal de Lx
OFF de uma dama
enfermeira (1ª pessoa,
falando no passado,
como um diário)

Personagens
Damas enfermeiras
Protagonista: Mª
Antónia Ferreira Pinto
Membros da missão da
CV
Doentes e feridos
Funcionários do
Hospital (maqueiros,
etc)
O “Estado”
Membros da hierarquia
do exército.
A dama enfermeira

113

La enfermería española durante la Gran Guerra (1914-1918):
nuevos planteamientos y avances
Antonio Claret García Martínez1
Resumen: Si bien España se mantuvo neutral en la I Guerra Mundial, no quedó al margen de los
importantes acontecimientos que durante este período se sucedieron en el resto de Europa y
del mundo. Los profundos cambios que iba a conocer el mundo civilizado durante esos años
provocarían unas transformaciones de tanta transcendencia en todos los órdenes de la vida
que al finalizar la Guerra el mundo ya no sería el mismo. La Enfermería participó plenamente
de todo este proceso. Por una parte, la Enfermería española consiguió en 1915, a instancias de
la Congregación de las Siervas de María, Ministras de los Enfermos, la aprobación de una Real
Orden por la que se autorizaba a ejercer la profesión de enfermera en España a todas aquellas
personas, pertenecientes o no a comunidades religiosas, que acreditasen tener los conocimientos necesarios con arreglo al programa publicado en la Gaceta de Madrid de 21 de mayo de 1915.
Era la primera vez que las enfermeras españolas recibían el reconocimiento legal a su ejercicio
profesional. Las enfermeras se unían así a las titulaciones oficiales de Practicante y de Matrona
(creadas ambas en 1857) al conseguir su reconocimiento legal. En 1916 se crea el Montepío de
Prácticantes o de Auxiliares de Medicina y Cirujía de España, la Asociación de Enfermeras María
Cristina, y los colegios profesionales de practicantes desarrollan una intensa actividad. Igualmente se produce un avance significativo en el asociacionismo de las matronas en nuestro País
y continúa la fundación de Escuelas de Enfermería, como la de Santa Madrona de 1917, en plena
Guerra. También en 1917 la Cruz Roja Española aprueba el programa para la enseñanza de sus
Damas Enfermeras y las instrucciones generales para la organización del Cuerpo de Damas Enfermeras de la Asociación de Cruz Roja Española, que significarían un gran impulso a la organización sanitaria. Son todos ellos hitos significativos de los cambios experimentados por la Enfermería española en el período bélico.
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Nursing Care in Italy during the Great War (1915-18)
Barbara Baccarini1
Em primeiro lugar, destaca-se o tipo de cuidados de enfermagem na Itália durante a Grande
Guerra, terreno que serviu para testar a assistência de enfermagem praticada à época. De
facto, graças ao conflito, foram destacadas as deficiências duma assistência inadequada e
houve um debate acalorado sobre a necessidade de reformas. Sublinha-se a grande participação feminina e as seguintes figuras emergentes da enfermagem:
 Religiosos, que consideram a necessidade de renovação e treino no contexto dos cuidados de enfermagem
 Voluntárias, figuras emblemáticas da Grande Guerra. Faz-se referência a depoimentos
obtidos nos diários de algumas enfermeiras da Cruz Vermelha para documentar as deficiências de uma assistência inadequada.
 Profissionais, que se tornarão nos novos protagonistas da assistência em enfermagem
no período pós-guerra.
Em conclusão, devido ao conflito, após a guerra iniciou-se uma reforma que confirmou a validade do modelo de profissionalização que realça a mais valia que os profissionais de enfermagem podem oferecer. De facto, uma abordagem baseada na competência, no profissionalismo
e na disponibilidade para o doente, pode ser muito justamente considerada a própria essência
do cuidado.

INTRODUCTION
The chapter will try to underline the fact that the first world war can rightly be called
a "test bed" of nursing care in Italy because it highlights the significant contribution of
the nurses (religious, voluntary, professional), and in particular that of the volunteer
nurses who constituted the nucleus. more substantial for the Army and Military Health.
At the same time, the fact that, thanks to the war event, the shortcomings of the
aforementioned assistance are highlighted, and therefore the need for an inevitable
reform of the same is becoming more evident. In fact, in the first post-war period a
new orientation will take shape, a training and evolution path and the reform will be
launched, which is now unstoppable, which will confirm the validity of the professional

1
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model, thus highlighting the "added value" that professional nurses could offer thanks
to their expertise, training and professionalism.

1. The great war "test bed of nursing care" and “the female army”.
The situation of nursing care in Italy during the First World War is noteworthy because it was precisely the conflict that highlighted the shortcomings of inadequate
nursing assistance.
Consequently, on the necessity of professional training of nurses and on a longawaited reform, was opened a debate that led, in the post-war period, to confirm the
validity of a "professionalizing model".
It is necessary to focus on the notable participation of nurses because "the great
white army", faced suffering and death to save Italian soldiers and enemies during the
great war (the war was called "great" to highlight the character of exceptionality that
it distinguished it because, unlike the Italian Risorgimento wars, it assumed global dimensions).[Baccarini B. 2015:237]2
At the same time, thanks to the work of the nurses and their testimonies (some
diaries of the Red Cross Nurses document the most significant moments of the "female
history" of the conflict and the shortcomings of inadequate nursing assistance), the
post-war reform began. Thus the First World War can be defined as "a veritable test
bed of nursing care”. Regarding the great presence of women, it is noteworthy that
women were invited to participate in training courses, to become nurses during the
great war.
So many young people responded to the appeal and the female mobilization, after
the entry into the war of Italy (May 24, 1915), involved different women for social and
ideological extraction: bourgeois, aristocratic, religious, secular, Catholic.
There were various reasons that led women to become war nurses, for example
personal motivations such as learning a profession that would allow them a certain independence, religious and humanitarian motivations, in order to help the wounded
and the sick, also many nurses wanted to serve their country , with a view to patriotism
and women's emancipation, which saw women becoming more and more involved in
social historical events and desiring recognition of those rights that had been denied
for too long .
It must also be borne in mind that the nurses, during the course of their work, often
had to face the hostility and prejudices of many doctors, who considered them unable
to do their job well, and there were situations in which the soldiers did not want recognize the authority of the aforementioned personnel and adopt a disrespectful attitude; the President of the CRI pointed out repeated cases of soldiers who showed evidence of improper behavior, using inappropriate ways and words [Baccarini B. 2015:
2 Baccarini B. (2015), “Le infermiere nella Grande Guerra” in Rocco G., Cipolla C, Stievano A ( a cura di), La storia del
nursing in Italia e nel contesto internazionale., F.Angeli Milano. p 237.
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239]3As for the duties of the nurses, they worked on the hospital trains, assisted the
wounded in operating theaters and in the surgical departments (alongside the medical
officers); many of them were then engaged in strenuous shifts at night and during the
day they dealt with the assignment of the injured to the various departments, cleaning,
linen and dressings.
They also distributed food and medication to patients, accompanied the primary in
visits to the sick and injured, took care of them in the process of physical and psychological rehabilitation and followed until death those who were not more effective in
their care, trying to relieve severe suffering.
It must also be borne in mind that some soldiers, because of the tensions caused by
the war, had suffered serious trauma, others had been victims of the asphyxiating
gases, others had frozen hands and feet so that it was necessary to work incessantly
to raise morale, comfort those who had had amputations, prepare protective masks
from asphyxiating gases, to save as many human beings as possible.
It was then absolutely necessary for the nurses to know and follow the Regulation
carefully and to acquire an ever greater self-control and an ever greater ability to adapt
to situations often difficult to face both physically and psychologically.
From what emerged above, it is evident that the nurses gave proof of responsibility,
dedication and spirit of sacrifice and they worked in the care of serious patients, in full
awareness of risking their lives as happened especially during the great epidemic of
1918, nicknamed "Spagnola", which sowed death not only among the soldiers, but also
among the nursing staff [Cosmacini, 1989].4
The CRI undoubtedly has an important role in the training courses managed by her
and the coordination of the nurses, in fact during the great war the CRI carried out a
huge activity of assistance to the army at the front and relief to the injured in military
hospitals . The Volunteer Nurse Corps (about 10,000 units) formed "a real labor reservoir" [Fiumi 1993: 84].5
The CRI was not, however, the only organization to take care of the injured as its
nurses were added others, coming from other institutions, in fact they mobilized, establishing women's sections, the committees of preparation and civil assistance, associations women, patriotic ones such as Trento and Trieste and relief societies such as
the White Cross, the Golden Cross, the Samaritan School, the Green Cross.
The aforementioned nurses need to add those professional trained by Dorothy Snell
and Grace Baxter, coming from the boarding schools of Rome, Milan, Florence and the
religious, many of whom attended the courses of the CRI including the Sisters of Ivrea,
the Franciscan Tertiaries, The Nuns of St. Dorotea.

3 Baccarini B 2015, op. cit, p 239.
4 Cosmacini G. (1989), Medicina e sanità in Italia nel ventesimo secolo. Dalla spagnola alla seconda guerra mondiale,
Laterza, Roma.
5 Fiumi A. (1993), Storia della professione infermieristica tra Ottocento e Novecento, ed. Nettuno, Bologna.
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As for The Nuns of St. Dorotea, their direction gave proof of flexibility and accepted
an emergency situation such as that of the First World War, so that the religious could
assist the wounded and the sick. In fact, it must be borne in mind that the presence of
the nuns in the male wards was considered unacceptable in the nineteenth century in
Italy, even though in the aforesaid period the Holy See had given permission to assist
men to the German, Austrian and Swiss religious. as this assistance was accepted in
their countries.
The exponents of the CNDI (Italian National Council of Italian Women), an association founded thanks to Gabriella Rasponi Spalletti, actively participated in the great
war, in order to claim, in an emancipation perspective, women's right to vote, legal
equality in the family and female insertion in the production processes. [Baccarini B.
2013 b]6.
2. The nurses in the great war: testimonies and the new professional orientation of
nursing care.
In order to outline the essential characteristics of the nursing situation during the
Great War (referring to the above), this is substantially more complex and evolved
compared to that of the late nineteenth and early twentieth century, placing the figure
of the volunteer nurse and giving particular relevance in this way to the feminization
of the category and a process of renewal of nursing care, a process that also conforms
to the religious nurses, even if the aforementioned assistance still shows itself in the
phase of experimentation and evolution.
In fact, it will be precisely the great war that highlights the need for further preparation and professionalization of nursing staff and this will then take shape in the role
of the professional nurse who left the Boarding Schools and the result of the post-war
government reform.
Summarizing, we can thus outline the following nursing figures, present during the
great war, which can be traced back essentially to three types:
- religious nurses: the aforementioned nurses had undoubtedly been given a priority
role in nursing of the nineteenth century and still formed at the beginning of the twentieth century about a third of the aforementioned assistance. In reference to an investigation carried out by the Ministry in 1902, [Celli 1908]7 was mentioned, that many hospitals used the nuns as they were appreciated for their discipline and for convenience
(in fact the cost of lay personnel was undoubtedly superior), but at the same time the
limits derived from the fact that the nuns did not provide assistance in the male wards

6 Baccarini B. (2013 b) “Storia dei Comitati nel Ravennate”, in Cipolla C. Bortoletto N, Ardissone A. (a cura di ) Storia
della Croce Rossa in Emilia Romagna dalla nascita al 1914, F.Angeli, Milano.
7 Celli Fraentzel A. (1908), Per le scuole delle infermiere, ”Nuova Antologia”, Vol CXXX-VII, Settembre-Ottobre, Fascicolo 883-1 ottobre
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were highlighted. Thus, during the great war, a process of renewal of the religious nursing staff could be witnessed, which translated, for example, in the fact of guaranteeing
the presence of the religious in the male wards and in attending training courses as in
the case of the Nuns of St. Dorotea; in fact the direction of the Nuns guaranteed the
presence of the religious in more than thirty military hospitals and moreover in Treviso
and Vicenza the Nuns of St. Dorotea attended the training courses of the Samaritan
schools.
- professional nurses: the professional nurses who came from the Boarding Schools of
Rome, Milan, Florence, formed by Dorothy Snell and Grace Baxter,participated in the
great war, among others. The figure of the professional nurse was complete in terms
of moral rigour and irreproachable behavior that made her conceive of work as a mission, combined a skill and a valid preparation acquired in the boarding school within
which she had to face a real path of professionalization. This is the figure that will
emerge not during the first world war (when there is still a lack of real professional
nursing Corps for which the CRI and the Military Health realize the need to use voluntary nurses leaving schools with more training rapid), but in the first post-war period,
when particular importance was given, with the 1919 survey and even more with the
1925 and 1929 reforms (with the adoption of the Anglo-Saxon model), to a real professionalizing process of nursing care. [Tousijn W. 2000] 8
- Voluntary nurses: The real protagonist of the First World War is undoubtedly the volunteer nurse who takes on particular importance thanks to the CRI and, to a lesser
extent, thanks to the experience of the Samaritan Schools and volunteer nurses from
other institutions such as, for example , the Relief Societies, the Green Cross, the White
Cross, the Golden Cross, the Ladies of Mercy, Patriotic Associations such as Trento and
Trieste and Women's Associations, for example members of the CNDI. Already in the
immediate pre-war period the volunteer nurses are growing (more than 900 graduates) [Cipolla 2013: 17]9. In the years of the conflict there was a continuous increase of
the Red Cros Nurses, in fact the 4000 nurses of 1915 became about 10,000 in 1918 [Anselmi 1919]10. The aforementioned increase was due to an intense "training" of the volunteer nurses. Moreover one of the most pressing problems for the inspector of the
CRI during the war was precisely the need to ensure a "valid" formation of volunteers
to safeguard the prestige of the Corps. Even the Samaritan Schools set up training
courses for volunteer nurses, offering a significant contribution during the great war.

8 Tousijn W. (2000), Il sistema delle occupazioni sanitarie, Il Mulino, Bologna.
9 Cipolla C. Vanni P. (a cura di) Storia della Croce Rossa Italiana dalla nascita al 1914 I Saggi, F. Angeli , Milano, p. 17.
10 Anselmi Malatesta E., Medici di Marignano Gigliucci N., Le infermiere volontarie della CRI in zona di guerra e di
armistizio dal 1915 al 1919, in Giornale ufficiale del Comitato Centrale.

119

Sob o signo da História Comparada: a enfermagem na Europa do Sul
Calamandrei (1993)11 draws attention to the issue of nursing care during the great
war in the Military Hospitals and the priority of training, to improve the above-mentioned assistance and to ensure that women, who attended training schools and who
they came mostly from bourgeois and aristocratic families and therefore possessed a
certain culture, acquiring ever greater competence in assisting the wounded and the
sick in war. In fact, the watchword in the years of conflict, in a clear phase of evolution
of nursing care is "training" and the female figure who embodies this precise model of
educated nurse and good family is the volunteer nurse, a figure that it will find space
especially in the CRI and, to a lesser extent in the Samaritan schools.
The first world conflict can be compared to a real watershed in the history of nursing
care in Italy, in fact, during the war, in the face of a situation of emergency and an everincreasing influx of sick and wounded in military hospitals and civilians, attention is focused on the Voluntary Nursing Corps, whose presence proved to be invaluable, but at
the same time insufficient and not always up to date with regard to efficiency, organization and professionalization.
Moreover the same Inspector of the CRI Elena d'Aosta, aware of the fact that the
Voluntary Nursing Corps had not yet reached a good degree of efficiency and preparation, tried to promote "valid" training courses and was excessively critical of the institution of short and accelerated courses so much that it even managed to block some
because it believed that these could damage the prestige of the Corps and judged them
incapable of training competent nurses [Elena d 'Aosta 1930] 12.
From what emerged above, the Red Cross Nurse is the protagonist of the great war
and in the collective imagination represents the nurse-heroine who, like the soldierhero, faces daily risks and dangers, endangering her life to save other lives.
It is imperative to state that, out of the 10000 nurses who took part in the great war,
many had already given relief during the Calabrian-Sicilian earthquake (1908) and the
Italian-Turkish war (1911-12) [Baccarini B. 2013 A]13.
The nurses of the CRI were then to scrupulously follow the regulation and after all
the discipline, competence and correctness at work were indispensable prerequisites
and priorities in order to start a process of militarization of volunteer nurses so the
Inspector was forced to remove the elements that they gave proof of insubordination
and incompetence.
As regards the testimonies of the nurses regarding their work and their experience
in war, the diaries of some Red Cross Nurses document the most important moments
of the "female history" of the great war, but also the shortcomings of inadequate nurs-

11 Calamandrei C. (1993), L’assistenza infermieristica. Storia, teoria, metodi. NIS, Roma.
12 Elena d’Aosta (1930), Accanto agli eroi. Diario di guerra di S.A.R. La Duchessa d’Aosta, Ispettrice generale delle infermiere volontarie della CRI, s.e., Roma.
13 Baccarini B. (2013 a), “La strutturazione dei soci e le componenti femminili della CRI” in Cipolla C, Vanni P. (a cura
di) in Storia della Croce Rossa Italiana dalla nascita al 1914 I Saggi, F. Angeli, Milano.
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ing assistance and at the same time they focus their attention on the history of an association (CRI) that from Dunant onwards understood the great importance of the
presence and work of women [Dunant JH2009].14
The diary "In the storm," written by Margherita Rossi Passavanti d 'Incisa [Rossi
Passavanti d'Incisa M. 1929] 15, for example, documents the anguished days during the
Italian defeat of Caporetto (1917) when three nurses of the CRI were captured by the
enemies, deported and then released only at the end of the war, but their imprisonment was condemned by the world as a manifest violation of humanitarian rights.
Also in reference to 1917, the diary written by Sita Meyer Camperio "Lights and shadows of heroes" [Meyer Camperio S. 1932]16, shows that in those tragic moments the
volunteer nurses worked in conditions of extreme discomfort because the nursing
staff was insufficient to rescue all the wounded and the sick, the medicines were also
missing and the soldiers were operated without chloroform.
In the last pages of the diary "Near the heroes" the duchess Elena d'Aosta underlines the precious help given by Italian women to their country for which they are "worthy of history".
From the above, it is clear that in the Italian context, following a heightened awareness of the necessity of a Reform of the nursing assistance, in 1918 a Commission was
set up for the study of nursing care in Italian hospitals and for the formulation of proposals for improvement.
The Commission, chaired by Mr Bertolini and made up of officials from some Ministries and mainly from doctors, then presented in 1919 a detailed Report containing
news on the recruitment and economic treatment of lay personnel, on the inadequacy
of assistance provided by religious personnel; in particular, the hope was expressed
that the Religious were part of the reform movement.
In addition, the report, pointing out the work of F. Nigthingale, highlighted the results achieved by the reform in Great Britain and called for the application in the Italian
context of the principles of reform, especially regarding the training of nursing staff,
even during the question was validity questioned, in the Italian context of a figure of
a nurse with extensive powers as those of the English Matron.
In fact it was feared that this would damage an order based on the efficiency of the
health management.
It follows that one of the decisive points of the Nightingale Reform [Nigthingale F.
1859]17 was not accepted by the Commission, in fact in the priority issues concerning
pupils and nursing staff, only the task of formulating proposals, was solely for the
nurse director, avoiding any "interference" in the organization of services.
14 Dunant J.H. (2009), Un Souvenir de Solferino, a cura di Cipolla C. Vanni P., F. Angeli, Milano.
15 Rossi Passavanti d’Incisa M. (1929), Nella tormenta 1915-19, Stabilimento tipografico Colombo, Roma.
16 Meyer Camperio S. (1932), Luci ed ombre di eroi. Dal diario di infermiera in zona d’operazione: guerra italo-austriaca,
Fratelli Bocca, Torino.
17 Nightingale F. (1859), Notes on nursing. What it is and what is not, Harrison, London.

121

Sob o signo da História Comparada: a enfermagem na Europa do Sul
This choice is partly due to the fact that in Italy a clear predominance of the profession and of the medical culture over the nursing one will continue.
Therefore, following the great war, starting from the governmental inquiry of 1919,
derived from precise cultural and political choices, there was a further need for transformation and evolution of nursing assistance which then became concrete in the legislation of 1925 and 1929. [Dimonte V: 1995]. 18
In fact the two subsequent decrees of 1925 and 1929 then acquired great importance in the nursing education and the establishment of vocational schools. [Bifulco: 1935]19: the first, following the suggestions of the commission of inquiry, sanctioned the recognition of the profession by the state, establishing the founding and
management criteria of the boarding schools and in this way gave homogeneity to the
nursing education of the time, connoted from fragmentariness and dispersivenes. With
regard to the second decree of 1929, this led to the beginning of the reform of nursing
care by further clarification of the provisions and practical rules for the establishment
and organization of boarding schools, provisions that were already present in the previous legislation.
CONCLUSIONS
Concluding, thanks to the great war, began the Reform, which then confirmed the
validity of the "professional model". The aforementioned model focused on the
"added value" that the professional nurses could offer not only with regard to male
staff, but also and especially with those who practice Nursing, meaning it only as an
exercise in nursing technique while, on the contrary, an approach based on competence, professionalism, availability towards the patient, could rightly be considered
"the essence of caring".

18 Dimonte v. (1995), Da servente a infermiere. Una storia dell’assistenza infermieristica ospedaliera in Italia, Cespi,
Torino.
19 Bifulco C. (1953), Storia dell’assistenza sociale ed infermieristica, Casa editrice L’Azienda ospedaliera di Pontedera.
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La época áurea de la enfermería: la actividad reformadora de las
órdenes de la hospitalidad en la España Moderna
Manuel Amezcua1
En la España Moderna tiene lugar una renovación de los saberes, el pensamiento y la práctica
de la Enfermería, en un marco intelectual que conjuga influencias del humanismo cristiano y
del contexto de la ciencia de la época. Las corrientes contrarreformistas favorecieron una importante actividad hospitalaria en red desarrollada durante los siglos XVI al XVIII por las órdenes religiosas llamadas del cuarto voto o voto de la hospitalidad, hasta su supresión por los
reformistas decimonónicos. Este periodo se caracteriza por un proceso de institucionalización
de los cuidados, una explicitación de los saberes enfermeros impresos en manuales de formación, y la profesionalización de la práctica enfermera hospitalaria. El modelo de Enfermería de
la Hospitalidad resuelve normativa y socialmente la adquisición de competencias en las dos
principales formas de expresión del ejercicio enfermero: la técnica y la cuidadora. Del análisis
histórico de este periodo emergen conceptos que han de reivindicarse para una mayor claridad
de la historia de la Enfermería. La figura del Venerable Hospitalario como reformador, el Hospital
Moderno como modelo de institución renovada, o la afirmación de la Época Aurea de la Enfermería como propuesta pedagógica, son nociones que explican los inicios de la Enfermería
como disciplina en un contexto dominado por la conciencia social de la desigualdad, que dará
paso a su posterior encuentro con la ciencia contemporánea.
Palabras clave: Historia de la Enfermería, Época Moderna, Contrarreforma, Humanismo.

Introducción

Algunos de los manuales más conocidos de Historia de la Enfermería que hoy se
utilizan en el contexto universitario tienden a simplificar los cambios ocurridos en la
organización de los cuidados hospitalarios durante la época Moderna catalogándolos
como “el periodo vocacional de la Enfermería”. Suponemos que en un intento de dar
congruencia a las expresiones diferenciadoras que se dieron principalmente en el
mundo hispánico, respecto al también llamado “periodo oscuro de la Enfermería”, por
las historiadoras anglosajonas2. Para algunas autoras, el hecho de que el cuidado fuese
1
2

Donahue, M. Patricia. Historia de la Enfermería, Barcelona: Ed. Doyma, 1985; p. 193.
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practicado principalmente por enfermeros varones pertenecientes a congregaciones
religiosas, con independencia de cómo se practicase este cuidado y del marco organizacional propio que lo sustentaba, no le hace merecedor de la condición de “profesional”. Esta es una categoría que solo se aplica a partir del Reformismo, cuando la enfermería se torna femenina y laica, al margen de las relaciones de dependencia que se
establecieron hacia otras profesiones. Esta aparente paradoja no es más que una muestra de las tensiones que se vienen produciendo entre los historiadores en torno a lo
que ha de considerarse o no como parte de la evolución del cuidado profesional, que
según su marco de pensamiento tiende a minusvalorar o ensalzar unas u otras expresiones.
En nuestro caso, intentaremos poner en valor el modelo de enfermería hospitalaria
instaurado en España y sus posesiones de ultramar durante el Renacimiento, debido a
las consecuencias que tuvo en términos de reforma del cuidado profesional y el impacto socioeconómico que tuvo en amplios territorios de influencia contrarreformisma. Un modelo que encuentra su principal punto de anclaje teórico en las tesis emanadas del Concilio de Trento, a través de las cuales la iglesia católica va a tensionar la
mentalidad en torno a la caridad como forma de redención. Esto produce un auge de
las obras de misericordia, algunas de las cuales adoptan fórmulas institucionales puestas bajo su control. Entre ellas destacan las confraternidades, y de manera especial las
nuevas órdenes religiosas llamadas del cuarto voto (el de la hospitalidad), cuya principal actividad será la gestión de redes hospitalarias que en el caso español se van a extender por todo el Imperio.
En la España Moderna estas congregaciones van promover verdaderos sistemas
hospitalarios con una sólida organización y estructuras piramidales que facilitaron su
propagación. Incorporan diferentes planos en la gobernanza de los establecimientos
piadosos que crearon o les fueron adscritos, pudiendo ser de titularidad propia o cedidos para su gobierno por entidades públicas o privadas. Estas redes hospitalarias escenifican la cesión realizada por el poder civil a la Iglesia en materia de auxilio al necesitado, que se va a mantener activa hasta la Ilustración.
En este trabajo, a partir del análisis de las constituciones hospitalarias y textos propios de formación de enfermeros publicados entre los s. XVI-XVII, se pretende clarificar
las circunstancias que propiciaron el modelo de cuidados de la hospitalidad instaurado
en los hospitales gestionados por las órdenes del cuarto voto. La adquisición de nuevas
competencias en los oficios sanitarios, principalmente en los profesionales del cuidado,
y el rediseño físico y funcional favorecen la instauración del Hospital Moderno, algunos
de cuyos postulados han pervivido hasta nuestro tiempo.
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Humanismo y socorro de los pobres
Los debates entre los humanistas cristianos del quinientos en torno al socorro de
los pobres, se inspiraron de alguna manera en la corriente iniciada en la Europa reformada, defensora de la gestión laica de las iniciativas asistenciales. Esta abogaba por la
justicia social, que diríamos hoy, procurando una centralización de los recursos ciudadanos en una bolsa común o institución general de carácter laico que recogiera donativos y limosnas voluntarias, además de las rentas de todas las instituciones benéficas.
Mientras que la iglesia Católica defendía la caridad particularista, lo que producía una
gran dispersión de iniciativas asistenciales estimuladas por la idea de la redención a
través de las obras de caridad3.
Las dos polaridades están representadas por los teólogos salmantinos Domingo de
Soto y Juan de Robles o de Medina, quienes a petición del regente del reino, el cardenal
Tavera, van a emitir dos pareceres muy diferentes sobre el modo de abordar el problema de la pobreza y la mendicidad. El primero, de hondas raíces tomistas, defenderá
el sentido transcendental de la pobreza como expresión de la aceptación cristiana de
la desdicha y la oportunidad de socorrerla por parte de los grupos privilegiados. Consecuentemente, defenderá la libertad de movimiento del mendigo y su derecho a ser
socorrido sin más contraprestación que el efecto que sobre él produjese la prédica sobre los valores cristianos. Por el contrario, Juan de Robles, de fuertes convicciones vivistas y erasmistas, abogará por el control social de la pobreza, la centralización de recursos para su asistencia y un adoctrinamiento del pobre, que le habría de llevar a una
vida ordenada y productiva para la colectividad4.
Los dos modelos convivirán a lo largo de la centuria. El de Robles encontró activos
seguidores como el canónigo catalán Miguel Giginta 5 o el protomédico de las galeras
de Felipe II, Cristóbal Pérez de Herrera. Ambos lograron implantar su propuesta de creación de una red de Albergues o Casas de Misericordia en numerosas ciudades, si bien
con un notable énfasis en la estrategia ocupacional. El pobre lograba redimirse a través
del trabajo manual en unas factorías donde se producían armas, tejidos, muebles y
otros enseres, recibiendo a cambio un salario. Indirectamente se pretendía aumentar
la prosperidad del país potenciando la industria y el comercio 6. Tras la muerte del monarca, estas iniciativas irán decayendo hasta desaparecer, si bien dos centurias más
tarde serían retomadas con matices por los reformistas ilustrados.

3

Santolaria Sierra, Félix (ed.), El gran debate sobre los pobres en el siglo XVI. Domingo de Soto y Juan de Robles 1545,
Barcelona, Ariel Historia, 2003, pp. 25-29.
4 Ibidem, p. 40.
5 Garrán Martínez, José María, La prohibición de la mendicidad. La controversia entre Domingo de Soto y Juan de Robles en Salamanca (1545), Salamanca, Universidad de Salamanca, 2004, pp. 129-130.
6 Pérez de Herrera, Cristóbal, Discursos del amparo de los legítimos pobres, y reducción de los fingidos, y de la fundación y principio de los Albergues destos Reinos y amparo de la milicia dellos. Madrid, Luis Sánchez, 1598 [ed. de
Michel Cavillac, Madrid, España Calpe, 1975. Pp. CXXII-CXXIV].
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El modelo vivista no resolvía con claridad el problema de los pobres enfermos no
aptos para el trabajo, a los que a menudo considera que deben ser desviados a instituciones a propósito que quedaban fuera de su control. Este nicho será ocupado por un
tipo de organización eclesiástica destinada para tal fin: la orden del cuarto voto. El cuarto voto es el de la hospitalidad, que va a dotar de un marco teórico que va a incidir
de manera determinante en la reforma hospitalaria.
Probablemente el repunte del movimiento haya que situarlo en Granada, en el primer tercio del siglo XVI, cuando llega a la ciudad un soldado de origen portugués llamado Juan Ciudad Duarte, que tras experimentar, según sus hagiógrafos, un proceso
de conversión espiritual inicia una obra hospitalaria para asistir a los sectores más marginales de la sociedad (pobres enfermos, mendigos, prostitutas, moriscos, etc.)7. El impacto que en su tiempo tuvo la figura de Juan de Dios dio lugar a una corriente de personajes comprometidos con la causa de los pobres que a semejanza suya instauraron
otras obras hospitalarias. Es el caso de algunos de sus seguidores más directos, como
Antón Martín en Madrid. Pero también de otros que no le conocieron directamente
aunque fueron inspirados por su obra, como Bernardino de Obregón, Miguel Mañara
o Marta Carrillo. En tierras americanas destacaron Bernardino Álvarez o Pedro de Bethancourth. Y en las vecindades europeas siguieron el mismo modelo Camilo de Lelis,
Vicente de Paul y Luisa de Marillac. A efectos historiográficos los hemos denominado
“Venerables hospitalarios”, pues todos ellos siguieron unas pautas culturales parecidas: personas piadosas o de vida no siempre edificante que experimentan procesos de
conversión; sus seguidores fueron artífices de su obra, estableciendo confraternidades
puestas bajo la influencia del voto de hospitalidad; y algunos alcanzaron la santidad, si
bien todos gozaron del estatuto de venerables, como primera etapa del proceso de
canonización8.

Redes hospitalarias de la Contrarreforma
Las nuevas fundaciones hospitalarias que representan las congregaciones del cuarto voto son consecuencia del activismo místico de los venerables hospitalarios, pues
fueron instauradas por ellos mismos o sus seguidores. A su vez suponen la afirmación
del pragmatismo cristiano ante el ideal de la caridad y el valor redentor de las obras
propugnado por la mentalidad tridentina, frente a la idea de que solo la fe salva, defendida por la reforma protestante. Parece cierto pues que estas fundaciones fueron un

7 Amezcua, Manuel, «Espíritu y reforma en los inicios del modelo de la hospitalidad en la España renacentista», Temperamentvm, 13, 2017, disponible en http://www.index-f.com/temperamentum/v13/e2504.php.
8 Amezcua, Manuel, Cuidados y Sociedad en la España Moderna. Materiales para la Historia de la Enfermería en los siglos
XVI-XVII, Granada, Fundación Index, Col. Pro-Tesis, 2, 2019 (en prensa).
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importante elemento propagandístico de la Contrarreforma 9, a pesar de las dificultades que la mayoría de ellas tuvieron para implantarse en el complejo entramado administrativo eclesiástico.
Al día de hoy, todavía resulta muy difícil determinar el volumen de iniciativas que en
forma de hospitales, fundaciones, patronatos, obras pías, etc., se instauraron bajo la
tutela eclesiástica al amparo del pensamiento contrarreformisma. Tampoco es fácil cuantificar el montante económico que representaron, aunque se hace necesario su análisis para determinar el verdadero impacto social que supusieron esta redes hospitalarias10. Entre las que profesaban el voto de hospitalidad destaca la de los Hospitalarios
de San Juan de Dios (organizados desde 1537, con aprobación pontifica en 1572), que
un siglo después de su constitución ya contaba con 225 hospitales repartidos por el
mundo, incluyendo las congregaciones española e italiana, lo que se ha estimado en
5.402 camas disponibles11.
Además de los juaninos, fueron otras las congregaciones con proyección internacional que se instituyeron entre los siglos XVI y XVII, como la Mínima Congregación de
los Enfermeros Pobres (Obregones, 1588), que se expandieron por la península, América y Flandes12; las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl (1589), que establecieron
casas en Francia y España y a partir del siglo XIX se expandieron por el mundo; los Clérigos Regulares Ministros de los Enfermos (Camilos, 1591), que en España se llamaron
Padres Regulares de la Buena Muerte o Agonizantes, y llegaron a fundar en América;
los Hermanos de la Caridad de San Hipólito (Hipólitos, 1589), que desde México extendieron sus hospitales para dementes hasta Cuba; o la Orden de Nuestra Sra. de Belén
o Betlemitas (1656), con presencia en Guatemala, México y Perú (ver figura 1).

9

Bennassar, B; Jacquart, J; Lebrun,F.; Denis, M.; Blayau, N., Historia Moderna. Madrid: Akal, 2013, p. 128.
Bennassar, Bartolomé, La España del Siglo de Oro, Barcelona, Crítica, 1990, p. 219.
11 Russotto, Gabriel; Muñoz Martínez, José Luis (trad.), San Juan de Dios y su Orden Hospitalaria, Granada, ArchivoMuseo de San Juan de Dios, 2012, vol. 1, p. 564.
12 Eseverri Chaverri, Cecilio, «Felipe II y la reducción de Hospitales. Juan Grande Romana: enfermero y hospitalero.
Jerez de la Frontera, 1592», Híades, 3-4, 1996-1997, pp.167-174.
10
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Figura 1: Congregaciones del 4º voto de hospitalidad con estructura en red (s. XVI-XVII)

A nivel local o regional se instituyeron también numerosas confraternidades para
realizar actividades hospitalarias y socorrer todo tipo de afligidos, además de las órdenes mendicantes tradicionales, aunque no incorporasen expresamente el cuarto voto
en sus estatutos. Entre ellas la Compañía de Jesús, que en sus comienzos creó más de
un centenar de hospitales para albergar enfermos y vagabundos. Los jesuitas realizaron una importante labor misional en la Nueva España, que además de la evangelizadora contemplaba la atención a los indios enfermos. También los Franciscanos desarrollaron una importante actividad hospitalaria, especialmente los Capuchinos, de cuya
experiencia en sus conventos y hospitales salió el Nuevo Tesoro de Medicina del enfermero Gil de Villalón (1731). De la Orden Tercera se desplegaron numerosas iniciativas
asistenciales, como las Darderas en Barcelona, destacando algunas por su dedicación a
los enfermos del Hospital de la Santa Cruz, o las agrupaciones que gobernaron hospitales como el de Jesús Nazareno en Córdoba o el del Pozo Santo en Sevilla, generalmente compuestas por hombres y mujeres seglares o también beatas. Incluso una orden de clausura monástica como la de San Jerónimo llegó a gestionar uno de los más
afamados hospitales de la península, el del Monasterio de Guadalupe.
Las redes hospitalarias resultantes del nuevo modelo de hospitalidad implementado por las órdenes del cuarto voto representan la solución contrarreformista a la
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asistencia a enfermos y afligidos 13. Atiende la satisfacción de las necesidades básicas
que priorizan las siete obras de misericordia corporales: dar de comer al hambriento,
de beber al sediento, vestir al desnudo, visitar los presos, albergar a los que no tienen
hogar, cuidar a los enfermos y enterrar a los muertos. Como ya hicieron las propuestas
vivistas, las tridentinas también parten de una redefinición de la pobreza, que conlleva
la separación de enfermos y pobres, excluyendo como sujetos asistibles a ociosos y
vagabundos.
La expansión de la red de instituciones se concilia con los procesos de reducción
hospitalaria y reunificación de pequeñas entidades piadosas en hospitales generales,
propugnados desde la autoridad civil. Si bien aquí el protagonismo de la Iglesia en la
gestión institucional es notorio, ya que al materializar las iniciativas particularistas se
utilizan las fórmulas de confraternidad disponibles en el ordenamiento eclesiástico: órdenes religiosas, congregaciones, cofradías y hermandades. Lo que va a ocurrir en buena parte del territorio es que el Estado va a delegar de facto en la Iglesia la responsabilidad en la gestión del aparato asistencial dirigido a los pobres 14.
La articulación de las nuevas organizaciones hospitalarias en forma de red es favorecida por la estructura de gestión piramidal que caracteriza a las confraternidades religiosas, que incorporan diferentes planos en su gobernanza: los generalatos (órgano
principal de gestión), las comparticiones o provincias con sus hospitales-escuela (casas
de aprobación o escuelas de novicios), y un nivel operativo donde se integraban la
mayor parte de los hospitales que gestionaban (generalistas o especializados). La adscripción de instituciones no siguió un modelo uniforme. En algunos casos la red se establece a partir de la concentración en una sola administración de las rentas de pequeños hospitales dispersos, tal como ocurrió en numerosos municipios; otras veces
por agregación de hospitales que funcionan con autonomía económica, como era el
caso de los Obregones; y otras por multiplicación de fundaciones a partir de una casa
madre, como ocurrió con los Hospitalarios de San Juan de Dios (ver figura 2).

13

Navarro Perán, MA; Hernández Conesa, JA; Torralba Madrid, MJ; Beneit Montesinos, JV, Un estudio de los modelos
enfermeros en la España de la Contrarreforma, a través de los textos escritos y editados por las Órdenes Religiosas, con
voto de hospitalidad, Murcia, Diego Marín, 2012, pp. 75-94.
14 Ibidem, p. 77.
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Figura 2: La solución contrarreformista en el cuidado de los pobres y enfermos

Organización y cuidados en el Hospital Moderno
El hospital de San Juan de Dios de Granada, cuyas primitivas constituciones se publican en 1585, va a introducir notables novedades en la organización de lo que hasta
entonces se tenía por una institución hospitalaria, tanto en su dimensión física como
funcional. Como ya ocurriera con la vida de su fundador, el hospital va a modelizar su
propuesta de funcionamiento, no solo porque va a ser replicado en centenares de hospitales que bajo la misma regla se van a instaurar en diversas partes del mundo, sino
también porque va a servir de referente para los fundados por otras congregaciones.
Con la erección de los nuevos hospitales de inspiración contrarreformista asistimos
al surgimiento del Hospital Moderno, del que el hospital de Granada tal vez sea una de
sus muestras más representativas. Se trata de un modelo de institución que rompe con
algunos esquemas medievales e incorpora novedades que se van a hacer sostenibles
en el tiempo, evolucionando hacia concepciones que en algunos casos siguen vigentes
en nuestro tiempo. Incluso reformula la noción particularista de caridad (el cristiano ha
de hacer el bien al prójimo), incorporando el principio de la hospitalidad, con el que
añade conceptualmente una dimensión institucional acorde con los ideales humanistas
(también la organización debe procurar un bien objetivable). Los ordenamientos hospitalarios aportan información muy precisa sobre las rupturas e innovaciones que supone la visión renovada del hospital en la España Moderna, basta la lectura no solo de
las constituciones del hospital granadino, sino también de otros muy influyentes en su
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tiempo, como el hospital de Antón Martín en la corte, de la misma congregación, o el
Hospital General de Madrid, gestionado por los hermanos Obregones15.
El hospital moderno instaura el estatus de paciente (enfermo pobre recuperable), en el
sentido de que se transita del recogimiento y reclusión de los pobres marginados, propio de las instituciones medievales, al cuidado y asistencia curativa de los enfermos,
con la realización de tratamientos médicos y quirúrgicos a la luz de los avances de la
ciencia médica. Los procedimientos son en ocasiones tan cruentos y producen tal estado de debilidad en los pacientes (por ejemplo el tratamiento de los sifilíticos), que
algunos hospitales habilitan salas de convalecencia para evitar recaídas al retornar el
enfermo a su casa en estado de fragilidad. Los enfermos dejan de ser amontonados en
salas comunes y las enfermerías se segmentan según unas tipologías muy básicas (el
hospital de Granada se inauguró con cuatro grandes salas: de calenturas, heridas, incurables y mujeres)16. Se observa una preocupación por el medio ambiente y las enfermerías se sitúan en espacios interiores abiertos o claustros, mientras que los servicios
complementarios (cocina, botica, almacenes, biblioteca, capilla, etc.) ocupan lugares
adyacentes en los bajos del edificio.
También el personal del hospital evoluciona hacia un mayor nivel de competencias
profesionales, especialmente en enfermeros y enfermeras, que en estos hospitales adquirirán el estatus de personas consagradas y por tanto se formarán en el mismo hospital a través del sistema de noviciados o casas de aprobación. Los enfermeros novicios
recibirán formación teórica en el aula (celdas adaptadas a tal propósito) y formación
práctica en las enfermerías, siempre de manos del Maestro de Novicios. Se apoyarán
en manuales de instrucción que se elaborarán e imprimirán en numerosas ediciones (se
han identificado más de una quincena de textos de formación, algunos de los cuales
alcanzaron hasta 7 ediciones entre los siglos XVI y XVIII). Las escuelas de novicios se
van a erigir en el centro de renovación del saber sobre el cuidado hospitalario y de la
profesionalización del enfermero moderno (especial influencia alcanzaron la escuela
de novicios del Hospital de Antón Martín, que también instauró una escuela de cirugía).
Es en este contexto donde se produce una renovación del saber enfermero, que se
construye como cualquier otro saber descriptivo o empírico, con énfasis en la praxis y
en el pensamiento, con la singularidad de que va a aunar las dos formas de expresión
del cuidado: el arte de la enfermería, en su componente más técnico, y la caridad como
marco de referencia ético en el cuidado del enfermo.
El personal se diversifica notablemente, apareciendo en nómina no solo personal
médico (médicos, cirujanos, barberos-sangradores, boticarios, etc.) sino también sirvientes que atienden a varios oficios, además de administradores y eclesiásticos. Cambia
la gobernanza de las enfermerías, los antiguos hospitaleros dan paso a enfermeros
mayores, que han adquirido competencias específicas para la gestión hospitalaria y el

15
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Domínguez Alcón, C; Rodríguez, JA; De Miguel, J., Sociología y Enfermería, Madrid, Pirámide, 1983, pp. 90-118.
Isla Mingorance, Encarnación, Hospital y basílica de San Juan de Dios en Granada, León, Everest, 1979, p. 10.
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sistema de trabajo hebdomadario o por semanas se sustituye por la turnicidad horaria,
generalmente en turnos diurnos y nocturnos.
Conclusiones

La instauración de redes hospitalarias gestionadas por órdenes religiosas del cuarto
voto en la España contrarreformista supone el contrapunto al modelo centralista y ocupacional en el abordaje de la pobreza difundido desde la Europa reformada, a la vez
que una ruptura con fórmulas de gestión hospitalaria de honda raigambre medieval.
Las nuevas estructuras hospitalarias en red van a favorecer la instauración del Modelo
de Hospitalidad, que aúna las dos formas de expresión del cuidado: el arte de la enfermería y la caridad como referente ético.
La sostenibilidad económica sustentada en las cuantiosas rentas acumuladas por
donaciones privadas, la gran capacidad de expansión de las instituciones, su funcionamiento en red y su pervivencia durante siglos (al menos hasta el reformismo ilustrado)
es lo que caracteriza el Hospital Moderno, a la vez que marca una época áurea en la
historia hospitalaria y de la enfermería de sello hispánico. El énfasis en el cuidado desde
una perspectiva integral (del cuerpo y del espíritu) y otros aspectos conceptuales y funcionales desarrollados en el hospital moderno, explican algunos de los rasgos y expresiones del cuidado profesional que subsisten en nuestro tiempo.
Como consecuencia resulta obligada una revisión de este periodo de la historia de
la Enfermería, ingenuamente relegado por los historiadores de nuestro tiempo. Un
análisis desde las rupturas y continuidades que resultaron de una de las reformas más
profundas en el cuidado hospitalario profesionalizado, dotará de coherencia histórica
a la evolución de la enfermería española, en consonancia con las transformaciones sociales que se produjeron en el periodo más influyente de nuestro país.
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As congregações femininas em Portugal

Irmã Ana Paula da Conceição1
Resumo: Falar das Congregações femininas em Portugal implica falar da mulher religiosa e do
seu papel na história em Portugal assim como na assistência de saúde particularmente na Enfermagem. É reconhecido por muitos uma dificuldade em descrever uma contextualização histórica dos mosteiros femininos por se terem perdido muitos documentos que os podiam certificar. E se em tempos a vida religiosa era vista como ‘fuga mundi’ ao longo dos tempos este
contexto foi mudando e agora se vê como um estar no mundo de um modo distinto. Podemos
apontar alguns marcos importantes à vida religiosa feminina, como referem Andrade & Ferreira: “o Concílio de Trento (1545-1563), que submeteu à clausura absoluta as religiosas e suprimiu algumas isenções e privilégios; a extinção das Ordens religiosas (1834), que manteve, no
que respeitava aos conventos de freiras, o Decreto de 9 de Agosto de 1833, o qual condenou à
morte lenta os conventos de religiosas, ao não admitir a entrada de noviças; a implantação da
Republica (1910) (…) a Grande Guerra (1914-1918) (…) a Concordata e o acordo missionário
(1940) (…); a Guerra Colonial (1961-1974), na qual muitas Irmãs prestaram assistência a civis e
a soldados; e o Concílio Vaticano II (1962-1965)” (1) De facto, fazer uma contextualização histórica da vida das religiosas em Portugal, implica olhar para trás e ver as datas referidas e o
quanto elas levam a mudanças na forma de as mesmas se ‘afirmarem’ na sociedade portuguesa. A ação das religiosas foi muitas vezes escondida e ainda porventura o é nos tempos que
correm. Facilmente se faz a relação das religiosas à oração e à vivencia num convento, eventualmente em obras sociais, mas sabe-se que estão em muitos campos de ação, ainda que muitas
vezes a sua presença seja discreta. Passaremos por várias congregações dando enfase àquelas
que se dedicaram na sua ação à Enfermagem e/ou assistência de saúde.

Olhando ao contexto histórico em Portugal vemos que houve uma grande preocupação não na renovação das instituições religiosas mas na sua extinção, como refere
Fernando de Sousa: “O triunfo do liberalismo em Portugal, ao suprimir os multisseculares privilégios do clero e ao questionar a liberdade religiosa, suscitou um prolongado
e doloroso conflito com a Igreja, o qual só veio a terminar definitivamente no século
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XX. No que diz respeito ao clero regular, o regime liberal, em vez de incentivar a necessária e urgente reforma das ordens religiosas, optou pela solução radical, isto é, pela
sua total extinção.” (2)
Se em 1832 por decreto foram extintos diversos conventos nos Açores, e que no
relatório de José Xavier Mouzinho da Silveira é retratado o porque dessa extinção
“(…) o grande principio da economia publica, [era] o desfazer quantos obstáculos se
opuserem ao máximo desenvolvimento da faculdade de trabalhar.(…)” (3) , pois nos
mesmos conventos se dependia de ofertas e se tinham gerado práticas menos corretas. E o pensamento liberal mostra que o trabalho é algo importante e necessário na
sociedade. E daqui se seguiu uma lei em 1834 que extingue todos os conventos em
Portugal, de um forma lenta pois impede de haver noviciado, logo de existirem novos
religiosos e também era impedida a fundação ou instalação de congregações em Portugal. Se até esta data os cuidados de enfermagem eram prestados essencialmente
por religiosas e religiosos, desde esta altura começam a surgir também enfermeiras
laicas.
Podemos constatar como refere Fernando de Sousa que: “Esta política anticlerical
e porventura anticatólica do Estado liberal, filha do racionalismo setecentista e da ideologia laicista que após a Revolução Francesa se desenvolveu por toda a Europa, provocou, em 1833, o corte das relações com a Santa Sé, as quais, só em 1841 vieram a ser
reatadas.
Contudo, a normalização das relações entre o Estado e a Igreja não permitiu o restabelecimento das congregações religiosas – decisão que veio a ter profundas e negativas consequências quanto à instrução popular e à salvaguarda dos nossos direitos em
África –, nem alterou a situação em que se encontravam os agonizantes conventos de
religiosas ainda existentes.” (2)
Sabemos que com o passar do tempo se foram introduzindo em Portugal comunidades e congregações religiosas, particularmente a partir de meados do século XIX,
"sem embargo das leis existentes, por todo o país, nas cidades mais populosas, como
nas vilas e aldeias, se foram introduzindo comunidades ou congregações religiosas, estabelecendo escolas, hospitais, asilos, creches, instituições de toda a ordem, com aplicação ao ensino, à beneficência, à caridade, à propaganda da fé e da civilização no Ultramar, dando educação às crianças, tratamento a doentes, albergue a velhos e inválidos, preparando missionários e levando, por eles, às colónias, ao mesmo tempo que a
devoção e a fé, o amor pela Nação Portuguesa" (2). Eram comunidades de alguma
forma precárias e anonimas, não havia leis que as protegessem e eram por algumas
pessoas da sociedade perseguidas, mas mesmo assim algumas permaneciam apesar
das vicissitudes sofridas.
Um entre muitos detratores acérrimo da enfermagem religiosa era Miguel Bombarda que escreveu o livro A Enfermagem Religiosa pela junta liberal em 1910, ano marcado em Portugal pela expulsão das Ordens Religiosas. Miguel Bombarda defende que
as enfermeiras religiosas não tem nenhuma razão de existir dado que não possuíam
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conhecimentos científicos, exercerem sem diploma e não usarem roupa própria para
prestar cuidados, por imporem a sua fé, não ser compatível o ser religiosas e o ser enfermeiras. (4)
Podemos relembrar que em 1881 foi criada a primeira Escola de Enfermagem em
Coimbra e que posteriormente vão nascendo outras pelo país.
Passaremos agora por várias congregações dando enfase àquelas que se dedicaram
na sua ação à Enfermagem e/ou assistência de saúde e não citaremos aquelas que vivem a vida contemplativa e que sabemos que se ocupam mais na oração e serviços no
interior do convento ou mosteiro, damos especial relevo e enfase às que pela sua ação
na saúde fundaram em Portugal Escolas de Enfermagem:
Congregação das Franciscanas Hospitaleiras da Imaculada Conceição, são uma Congregação Religiosa Apostólica de Direito Pontifício desde 1876, fundadas em Portugal,
no Convento de S. patrício em Lisboa em Maio de 1871, pela Madre Maria Clara do Menino Jesus e pelo Padre Raimundo dos Anjos Beirão. Esta Congregação nasce em Portugal para dar resposta a inúmeras carências do povo português empobrecido pelas
guerras liberais (1832-1834) e por maus anos agrícolas, e que não podiam ser ajudados
pelo clero ou ordens religiosas porque as mesmas tinham sido suprimidas E/ou expulsas em 1834, tudo isto provocou uma deslocação do povo português até Lisboa onde
já havia alguma industria que lhes permitia ter trabalho. Todo este contexto desperta
no Padre beirão a necessidade de fundar uma Congregação que se dedicasse ao serviço
dos pobres e doentes, de dia e de noite, e ao atendimento das necessidades materiais
e espirituais que afligiam a sociedade portuguesa daquele tempo. Como estava proibida a emissão de votos em Portugal o Padre beirão teve conhecimento que em Calais,
França existia uma congregação que desenvolvia um trabalho semelhante àquele que
ele desejava implementar em Portugal, as Irmãs Franciscanas Hospitaleiras de Calais. O
padre Beirão enviou a Calais algumas jovens afim de aí fazerem o noviciado e profissão
e depois regressarem a Portugal para a fundação desta congregação genuinamente
portuguesa, pois o governo português não permitia a aprovação dos Estatutos se a
Congregação estivesse ligada a superiores estrangeiros.
Ao longo dos anos esta Congregação desempenhou um papel prepronderante na
assistência a doentes, entre outros. Alguns dados interessantes em números, em 1891
as irmãs assistiram 14800 pessoas; entre 1896-1897 os serviços prestados atingiram
71724 doentes distribuídos por 39 hospitais onde as Irmãs se encontravam; em 1899
um jornal nacional publicou os valores referentes ao Instituto: 20000 doentes tratados
em casas particulares e hospitais. Relativamente à Enfermagem pode dizer-se que a
congregação deu grande contributo ao ramo, estando ainda a viver-se a fase empírica
de conhecimentos na historia da enfermagem e com apenas uma escola especifica em
Portugal (a de Coimbra, fundada em 1881), a congregação promoveu o saber, pela comunicação entre as irmãs de maior experiencia e habilitação, trocando entre si os conhecimentos obtidos pela prática , com os médicos nos hospitais. Abriram também ca-
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sas de enfermeiras particulares (em Lisboa e no Porto) para melhor atender as necessidades que surgiam. Para as Irmãs era premente acompanhar com competência a vocação/missão que lhes estava destinada. Favorecidas pela evolução da chamada idade
de Florence, foram progredindo de tal maneira que eram solicitadas para quase todas
as unidades hospitalares (48 até à revolução republicana e mais de 104 após ela). Reconhecendo que não se poderia ensinar enfermagem sem doentes e sem as condições
mínimas para os tratar em 1934 foi construída a Casa de saúde da Boavista e no ano
seguinte a Escola de enfermagem, para que a par da formação teórica, ministrada por
médicos dedicados e competentes, as irmãs encontrassem ambiente adequado para a
preparação pratica necessária e de acordo com as exigências da época. (1)
Filhas da Caridade de S. Vicente de Paulo, muito conhecidas antigamente em Portugal como Filhas da Caridade é muito comum hoje serem chamadas de vicentinas. Esta
Congregação foi fundada em França em 1633, século XVII, por S. Vicente de Paulo e
Santa Luísa de Marillac. Desde o início cuidavam dos pobres doentes, visitando-os ao
domicílio, tanto nas cidades como nas aldeias. Depois, em resposta às necessidades,
começam a ocupar-.se dos doentes nos hospitais, a cuidar da formação das jovens, a
socorrer crianças abandonadas, a dar assistência aos condenados às galés, aos soldados feridos, aos refugiados, às pessoas idosas, aos doentes mentais e a muitos outros
carenciados. Foram aprovadas a nível pontifício em 1668. Seguindo a tradição da família vicentina, praticam o bem discretamente e sem esperar em troca as lisonjas da fama.
Não se conhece a pormenor a implementação desta congregação e, Portugal, mas
sabe-se que por despacho de D. João IV, então residente no Brasil, de 1819, o mesmo
concede as precisas faculdades para que possam fundar em Lisboa a Irmãs e Filhas da
Caridade segundo a regra e direções de S. Vicente Paulo. As Filhas da Caridade foram a
única exceção às medidas de extinção do decreto de 1834, este não lhes foi aplicado
pela sua singularidade ‘em virtude dos seus votos temporários e do caracter humanitário da sua missão’. Mas como perderam a ligação com os Superiores maiores que
estavam em França tiveram muitas dificuldades e alguma desorientação. A vinda de
irmãs francesas só se dará em 1857. No seguimento de epidemia de febre amarela e de
cólera-morbo que fez inúmeras vitimas, foi solicitada a D. pedro V a autorização para a
entrada das irmãs em Portugal, o cardeal patriarca deu parecer favorável e em 9 de
fevereiro de 1857 um alvará régio dava a devida autorização. O meritório serviço aos
pobres e doentes, granjeou a simpatia e reconhecimento da sociedade portuguesa,
mas por outro lado mobilizou oposição dos sectores radicais do liberalismo e da Maçonaria. Nos jornais, no parlamento e nas ruas a presença das irmãs francesas alvo de
calunias e de ignóbil campanha, tornou-se o centro de uma questão politica a que o
governo francês pos termo, mandando expressamente a Lisboa uma fragata que no
dia 9 de junho de 1862 retirava de Portugal as Irmãs, foram fechadas 12 casas, ficando
apenas uma com 4 irmãs francesas, entretanto os ânimos acalmaram e a campanha
contra as irmãs foi sendo esquecida e voltam os pedidos para novas fundações. Posteriormente sofreram o duro golpe da implantação da República e regressam em 1930.
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Continuam a dedicar-se aos mais pobres em especial os doentes, em 1937 fundam a
Escola de Enfermagem de S. Vicente Paulo em Lisboa para promoverem a formação
especializada na área da enfermagem. (1)
Irmãs de S. José de Cluny, são uma congregação religiosa de origem francesa, fundada por Anne Marie Javouhey a 12 de maio de 1807. O carisma das Irmãs de S. José de
Cluny assenta, primordialmente, no apostolado e na missionação, conseguida através
de diversas iniciativas humanitárias e cristãs, nomeadamente o ensino e assistência
hospitalar e social, a par da permanente evangelização e chamada para a fé. Em 1854
esta congregação foi reconhecida em Roma. As Irmãs chegaram a Portugal (Lisboa)
em 1881, em 1910 também são expulsas e refugiam-se em França, em 1922 regressam a
Portugal, dedicando principalmente ao serviço hospitalar entre outros. Em 1940 fundam no Funchal a Escola de Enfermagem S. José de Cluny a pedido de um grupo de
Madeirenses, a primeira Irmã diretora era Enfermeira do Hospital Pasteur de Paris, com
boa preparação intelectual, moral e social. (1)
Irmãs Franciscanas Missionárias de Maria, é uma congregação religiosa pertencente
à Terceira Ordem Regular de S. Francisco de Assis, fundada pela Madre Maria da Paixão, na India em 1877, a Congregação foi aprovada pela Santa Sé em 1890. O carisma
desta congregação não se encerra na época da fundadora nem na sua pessoa; precisou-se progressivamente no âmbito de uma abertura de espírito que permite a adequação às necessidades dos tempos. Chegam a Portugal em 1895. Entre as múltiplas
convulsões das políticas portuguesas são expulsas em 1910 e regressam em 1918. Numa
conjuntura histórica em que se processa a estruturação cooperativa do estado e em
que a igreja procura uma autentica recristianização da sociedade as irmãs fundam duas
escolas sociais: o instituto social em Coimbra e a Escola de enfermagem em Lisboa que
iniciou em 1950 sob o nome de Escola de enfermagem e Acão Social Ultramarina. A
iniciativa partiu do ministério do ultramar que solicitou a colaboração das irmãs para
organizar e orientar um curso de enfermagem tropical. As religiosas formadas neste
curso, que funcionou entre 1950-1969 destinavam-se às missões do Ultramar português. Em 1952 iniciaram também o curso geral e auxiliar, destinados ao trabalho na metrópole. (1)
As Irmãs Franciscanas Missionárias de Nossa Senhora, nascem em Calais, França em
1854, não são uma fundação, mas uma reunião de sete congregações distintas. O
grande movimento de renovação religiosa que se manifestou por toda a França e levou
ao aparecimento de perto de trezentas congregações, suscitou nas comunidades franciscanas da diocese de Arras o desejo de uma vida religiosa mais intensa, mais autêntica
e profunda, a necessidade de uma verdadeira reforma, a qual veio a inspirar a União
das Sete Casas, a partir da comunidade de Calais, aquela que se encontrava, então, mais
próxima da espiritualidade franciscana e que, por tal, se revelava mais dinâmica. A 12
de abril de 1854, um decreto imperial assinado por Napoleão Bonaparte, reconheceu o
Instituto recém-criado, sob o nome de Irmãs Franciscanas Hospitaleiras e Mestras da Ordem Terceira de São Francisco de Calais. A 30 de maio do mesmo ano, o bispo de Arras
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nomeou como primeira Superiora Geral, após sufrágio unânime das religiosas, uma das
mais diligentes obreiras da união, a Irmã Louise Mabille.
Em 1868-1869, estabeleceram-se os primeiros contactos com as Franciscanas de Calais, hoje designadas Franciscanas Missionárias de Nossa Senhora, as quais se instalaram,
definitivamente, em Portugal, no ano de 1875, dando origem à Província Portuguesa das
Franciscanas Missionárias de Nossa Senhora.
Chamadas para serem enviadas à Missão, as Franciscanas Missionárias de Nossa
Senhora, sem prejuízo dos exercícios da vida interior, sempre se devotaram às obras
de caridade, muito especialmente, à educação e instrução das crianças nas escolas e
orfanatos, ao tratamento dos doentes nos hospitais e ao domicílio, ao cuidado dos idosos e desamparados em hospícios e asilos, e às missões nas mais diversas partes do
mundo.
No Hospital de Santa Maria, em 1934, seis Religiosas iniciaram os estudos para a obtenção do diploma de enfermeiras. Ainda durante a Segunda Guerra Mundial, mais concretamente, em 1942, efetuaram-se os primeiros contactos no sentido da abertura de
uma escola de enfermagem, uma vez que, de acordo com o Estatuto Missionário de
1940, o Governo comprometia-se a dar um subsídio extraordinário às corporações missionárias femininas que na metrópole mantivessem escolas de enfermagem para as
suas religiosas. Daí que, logo a partir de 1945, enquanto a Congregação não obteve
autorização para criar a sua própria escola de enfermagem, as suas religiosas, com destino a África, tivessem de frequentar os cursos da Escola de Enfermagem Ação Social e
Colonial, em Lisboa, a fim de obterem os diplomas de auxiliar de enfermagem, enfermeira sanitária e parteira, ou mesmo, enfermeira geral, recebendo o Instituto um subsídio do Ministério das Colónias, que se destinava a cobrir todos os encargos que
aquela tinha de suportar com as deslocações e estadia das Irmãs na capital.
As Franciscanas de Calais decidiram também criar uma verdadeira Escola de Enfermagem, ligada, naturalmente, ao seu Hospital de Santa Maria. Na verdade, desde há longos anos que se fazia sentir a necessidade de as atividades de enfermagem desenvolvidas pelas religiosas assentarem em bases científicas, uma vez que, desde a década de
1930, a Casa preparava as Religiosas Franciscanas que se destinavam a trabalhar em
hospitais e nas missões ultramarinas.
Mas foi só em 1949 que a Província Portuguesa das Religiosas Franciscanas de Calais
resolveu organizar, no Hospital de Santa Maria, um curso particular, limitado apenas às
Irmãs da Congregação, a fim de ser melhorada a sua aptidão para a prática de enfermagem, quer no Santa Maria, quer nos diversos hospitais do Continente, quer nas missões ultramarinas.
Este primeiro curso, todavia, fora das condições regulamentares do decreto-lei n.º
36 219, de 1947, não concedia a habilitação legal necessária ao exercício profissional da
enfermagem, razão pela qual, na impossibilidade de as Irmãs poderem frequentar ou-
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tras escolas, a Congregação solicitou do Governo autorização para criar a Escola de Enfermagem de Santa Maria, reservada às Franciscanas e às alunas dos colégios pertencentes ao mesmo Instituto religioso, até um número máximo de 20 inscrições anuais.
Apresentado o pedido, bem como o regulamento interno, após algumas correções
técnicas introduzidas pela Inspeção de Assistência Social, a Escola, que previa o funcionamento dos cursos Auxiliar de Enfermagem e Enfermagem Geral, foi criada por despacho de 25 de janeiro de 1952, do subsecretário de Estado da Assistência Social e legalizada, nos termos do art.º 3 do regulamento das escolas de enfermagem aprovado
pelo decreto n.º 38 885 de 23 de agosto de 1952, por despacho de 17 de janeiro de 1953
do mesmo titular, passando então a designar-se, oficialmente, por Escola de Enfermagem das Irmãs Franciscanas de Calais.
O multiplicar de casa religiosas às diversas congregações femininas nos seculos XVII
e XVIII foi em muitos casos sinal de estagnação e incapacidade de renovação. No seculo
XVIII é bem conhecida a crise interna vivida por muitos conventos pela dificuldade no
recrutamento de efetivos, pelas infrações às normas estabelecidas, pela estagnação
intelectual e pela quebra do ideal missionário, acresciam ainda dificuldades económicas por haver muitas irmãs nos conventos e pela administração dos bens muitas vezes
incompetente, acumulando estas dividas incomportáveis.
Aos conturbados anos das invasões francesas (1807-1811) com as delapidações de
numerosos conventos, o liberalismo que acentuou uma política anti congreganista,
que culminou no decreto de 28 de maio de 1934 que levava as casas femininas a uma
lenta agonia. Ainda que muitas tenham continuado, o retomar da legislação pombalina
e liberal, concretamente com o decreto de 8 de outubro de 1910 que extinguia de novo
todas as ordens e congregações e passava os respetivos bens para o Estado, impedia
a vida em comunidade e a utilização de roupas religiosas, isso não impediu que muitas
permanecessem em Portugal ainda que não se identificassem como tal. As relações
com a santa Sé são restabelecidas em 1919 e permitem que varias congregações religiosas regressem e outras se reestruturem, mas só em 1940 quando a Concordata e o
acordo missionário é assinado as congregações abandonam a clandestinidade em que
viviam e vejam reconhecida juridicamente a sua existência, particularmente por o
acordo missionário implica a existência de um noviciado na metrópole o que leva a um
aumento de congregações religiosas femininas em Portugal. Com a revolução de 1974
e o avançar da descolonização nasce uma nova fase para os Institutos Religiosos, nada
que não tenha sido antecipadamente pedido pela Igreja no Concilio Vaticano II (19621965) que apelava a uma profunda renovação da vida religiosa, na dupla vertente de:
um continuo regresso às fontes de toda a vida cristã; e da adaptação às novas condições dos tempos. (2)
Contatamos que em Portugal atualmente existe uma grande diversidade de
congregações religiosas femininas, com um largo campo de ação pelas diversas áreas
da vida eclesial e social. O anuário católico português refere a existência de 104 Institutos religiosos femininos implantados no nosso país, sabendo nós que muitos destes se
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dedicam à área da assistência e saúde, seja em cuidados diretos seja na assistência e
apoio espiritual.
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As congregações masculinas em Portugal

Manuela Madureira1

As ordens religiosas são a forma mais comum de vida consagrada na Igreja Católica, desempenhando um papel de ligação entre a Igreja e a comunidade. São inúmeras as organizações de
homens e mulheres, leigos e clérigos consagrados e dedicados às mais diferentes atividades
pastorais e religiosas das quais algumas desempenharam importante papel de assistência aos
mais desfavorecidos e doentes. A partir de fontes secundárias de referência sobre o tema, passam-se em revista as principais ordens masculinas que, em Portugal, fazem parte da história
religiosa, social e política e desempenharam um papel da maior relevância na expansão dos
impérios português e espanhol, desde o estabelecimento da primeira congregação da Ordem
de S. Bento que se fixou sobretudo nas zonas rurais do norte e do centro do país (século XI).
Assinalam-se os momentos críticos e mais significativos da vida das congregações religiosas
masculinas, particularmente o da expulsão dos jesuítas durante o governo pombalino, a extinção das ordens religiosas após a instauração do Liberalismo (1834) e da República (1910) e o
seu retorno ao país após o golpe militar de 28 de maio de 1926 e o advento do Estado Novo.
No campo assistencial e da saúde, destaca-se a obra e ação da ordem dos Irmãos Hospitaleiros
de São João de Deus que, desde a fundação do primeiro convento-hospital em Montemor-oNovo, passaram a ter crescente intervenção no reino, em expedições marítimas e nos territórios do Ultramar português, particularmente no Brasil, Moçambique e India.

As Ordens Religiosas fazem parte da história religiosa, social, cultural e política de Portugal desde a sua génese e sao a forma mais comum de vida consagrada na Igreja Católica,
desempenhando um papel de ligação entre a comunidade e a Igreja. Foram sempre inúmeras
as organizações de homens e mulheres, clérigos e leigos consagrados e dedicados às mais
diferentes atividades pastorais e religiosas das quais algumas desempenharam e desempenham importante papel de assistência aos mais desfavorecidos e doentes. Procuram no despojamento, no abandono da vida mundana, na pobreza e na renúncia, o encontro consigo
mesmos e com Deus. Encontramos as suas raízes nos primeiros seculos da era cristã,
aquando da abertura do Imperio Romano ao Cristianismo, determinado pelas condições favoráveis para a livre profissão da fé e do culto cristão.
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Em termos de classificação e tipologia existem segundo Gonçalo Ferreira2 quatro géneros
de Ordens Religiosas: Monásticas 3 como os Beneditinos, os Cistercienses; Mendicantes4
como os Franciscanos e os Dominicanos; Cónegos Regrantes5 de Santo Agostinho, Hospitalários de Santo Antão, e Eremitas de Santo Agostinho; e as Ordens de Clérigos Regulares. 6 7
O primeiro fundador de uma ordem religiosa - os Beneditinos.8 - foi São Bento de Núrsia que
teve um grande significado, sobretudo na Europa, ao juntar uma comunidade de monges no
Monte Cassino, no ano de 529. A regra criada por São Bento para disciplinar a vida de seus
monges foi aprovada pelo Papa e serviu de modelo para outras ordens surgidas posteriormente.
A Companhia de Jesus é uma ordem religiosa fundada em 1534 pelo basco Inigo Lopez de
Loyola, conhecido posteriormente como Inácio de Loyola. recebeu aprovação pontifícia em
1540. O grupo inicial que se constituiu à volta do fundador integrava 6 estudantes da Universidade de Paris entre os quais São Francisco Xavier e Simão Rodrigues. É hoje conhecida principalmente por seu trabalho missionário e educacional. Os Jesuitas são a maior congregação
masculina do mundo, com mais de 16 mil membros, sendo mais de 11 mil deles padres –
incluindo o papa Francisco.
Os membros das Ordens Religiosas e a sua estrutura organizativa “multinacional”, com
especial destaque para os Franciscanos, Dominicanos, Agostinhos, Carmelitas e Jesuítas, legitimados pelo seu ideal missionário, foram chamados a acompanhar regularmente as expedições marítimas de descoberta e as armadas de implantação de empórios e colónias ibéricas
na África, na América, na Ásia e mais tarde na Oceânia.
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3 Ordens Religiosas Monásticas: Durante a Idade Média foram marcantes para a História da Cultura e da sociedade Ocidental, na medida em que os Mosteiros foram os grandes centros promotores de Educação, de Cultura, de espiritualidade e,
paradoxalmente, de produção de riqueza. As primeiras notícias concretas e seguras à cerca da observância da vida monástica, até hoje conhecidas em território Português, são as que se referem a São Martinho de Dume, falecido no ano de 570.
Foi ele quem divulgou na Península Ibérica uma difundida coleção de sentenças dos padres do deserto. Constituem-se como
práticas monásticas, certos costumes de natureza gnóstica dos priscilianistas e que representam a busca de uma perfeição
superior por alguns dos seus adeptos. (p.255).
4 Ordens Religiosas Mendicantes: No século XIII, são assim chamadas pelo facto de os seus membros poderem auferir a sua
subsistência pelo recurso ao peditório público e pelo esforço do seu trabalho e já não pela coleta de dízimos como era
tradição das ordens Monásticas antigas. Os mendicantes não são monges propriamente ditos, mas irmãos (frartas) que
procuram viver entre os homens de modo a convertê-los pelo testemunho e pela palavra e não na solidão retirados do
mundo.
5 Ordens Religiosas Regrantes: viviam em comunidade e faziam voto de pobreza. Estão diretamente envolvidos em
celebrações religiosas, mas não completamente por não administrarem todos os sacramentos. Chamaram-se regrantes por
seguirem a regra instituída por Santo Agostinho.
É no Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra que ingressa Santo António, regrante, com cerca de vinte anos. A ele se refere o
Padre António Vieira, no "Sermão de Santo António aos Peixes", quando diz que "Sendo moço e nobre, deixou as galas de
que aquela idade tanto se preza, trocou-as por uma loba de sarja e uma correia de cónego regrante".
6 As Ordens de Clérigos Regulares, eram constituídas por sacerdotes completamente consagrados, que em contraponto
aos cónegos, estão presentes em todos os momentos das celebrações religiosas e sacramentos
7 In: ANDRADE, Sara Morais; FERREIRA, Sílvia - Ordens e congregações católicas femininas em Portugal: história, carisma e
atualidade. Brotéria (2006), 162(1/2), 65-71. ISSN 0870-7618.
8 A Regra de São Bento Foi conhecida no território que viria a ser Portugal no Século X.
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Ordens Religiosas em Portugal
Em Portugal, desde a sua génese, as Ordens Religiosas fazem parte da história religiosa,
social e política. Não se pode estudar cabalmente o processo de expansão portuguesa e
mesmo ibérica nos séculos XV e XVI, com a subsequente afirmação dos primeiros impérios
planetários modernos, português e espanhol, sem ter em conta o papel da maior relevância
desempenhado pelas Ordens Religiosas neste processo.
Os membros das diferentes Ordens Religiosas legitimados pelo seu ideal missionário, foram chamados a acompanhar regularmente as expedições marítimas de descoberta e as armadas de implantação de empórios e colónias ibéricas na África, na América, na Ásia e mais
tarde na Oceânia.
A mais antiga congregação estabelecida em Portugal foi a Ordem de São Bento9 que se
fixou sobretudo nas zonas rurais do Norte e do Centro.(sec XI) 10
Consolidada a independência do reino de Portugal, 1143, (sec XII) D. Afonso apoiou
outras instituições de Clerigos Regulares. Entre estas a Ordem de Cister a quem concedeu
algumas antigas casas beneditinas11 Os primeiros monges de Alcobaça, 12 conhecidos como
monges brancos, tiveram uma ação civilizadora notável. Também desempenharam ações de
assistência e beneficência através da botica, a farmácia, e da esmola na portaria. De sublinhar
a produção cultural, sobretudo em Alcobaça, onde reuniram, ao longo de séculos, uma
valiosa biblioteca. D. Dinis I atribui-lhes, também, o mosteiro de Odivelas (1295).
Os Cónegos Regrantes de Santo Agostinho desenvolveram-se em Portugal a partir do
século XII, tendo por base o mosteiro de Santa Cruz de Coimbra (1132). Após a conquista
de Lisboa (1147), iniciaram a edificação do mosteiro de São Vicente de Fora. No século XIV
contavam com cinco mosteiros masculinos e um feminino. Regista-se um grande
crescimento nos séculos XVI e XVII, tanto em Portugal como nos domínios ultramarinos,
estendendo a sua ação nomeadamente à Índia, Ceilão e Pérsia. Destacaram-se pela sua
atividade religiosa e produção intelectual os conventos da Graça (Lisboa, Coimbra e Ponta
Delgada) e de Santa Mónica (Évora, Lisboa e Goa).
No século XIII entraram em Portugal duas novas ordens religiosas a Ordem dos
Franciscanos e a Ordem dos Dominicanos. Fundada por São Francisco de Assis em 1209, a
Ordem dos Frades Menores, Primeira Ordem13, afirma-se no seguimento a Cristo pobre e
despojado, divino e humanizado, Senhor de todas as criaturas. Esta Ordem penetrou muito
rapidamente na Lusitânia. Apenas alguns anos decorridos da primitiva aprovação da sua

9

Entre a idade média e a época moderna é das mais antigas congregações religiosas.
os mosteiros de Tibães, Paço de Sousa, Santo Tirso, Arouca e Lorvão, tendo desenvolvido uma
importante ação no processo de repovoamento das regiões.
11 Como Arouca, Lorvão, Lafões e Tarouca, além de lhes ter confiado a Real Abadia de Santa Maria de Alcobaça por ele
instituído (1153). - Mosteiro de Alcobaça
12 Em 1834 os monges foram forçados a abandonar o mosteiro, na sequência do decreto de supressão de todas as ordens
religiosas de Portugal.
13 A Primeira Ordem Franciscana tem vários ramos: Franciscanos Conventuais, Observantes, Capuchinhos e os Frades
Franciscanos da Imaculada.
10Destacando-se
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"Regra de vida" (1210), eram fundados, em 1216-1217, os conventos de Lisboa, Coimbra e
Guimarães, seguidos pelos de Alenquer (1222), Évora (1224) e Leiria (1232).
Essencialmente preocupada com a evangelização nos meios urbanos e com a difusão
do Evangelho entre os infiéis, a Ordem dos Franciscanos rapidamente ganhou grande
simpatia em Portugal, fundando estabelecimentos em todas as cidades e vilas importantes.
A expansão militar em Marrocos, o povoamento os arquipélagos atlânticos, a penetração
portuguesa na África, Ásia e no Brasil abriram aos Franciscanos possibilidades de
evangelização, de Ceuta ao Oriente.14
Entre os milhares de franciscanos destacaram-se Santo António de Lisboa.
A Ordem de São Domingos (Dominicanos15) ou dos Frades Pregadores, também se
introduziu rapidamente em Portugal. Responsável pela província da Hispânia, fundou o
primeiro convento dominicano na península Ibérica em Santarém, seguindo-se Coimbra
(1228), Porto (1238), Lisboa (1242), sucedendo-se fundações em Elvas, Évora, Guimarães e
Aveiro. Participaram, também, da empresa missionária no Império Português,
evangelizando em Marrocos, África negra, Etiópia e Índia. D. João I concedeu-lhes o
mosteiro de Santa Maria da Vitória (Batalha) que mandou construir para celebrar a vitória
de Aljubarrota (14 de agosto de 1385).
A Ordem do Carmo, (Carmelitas) enquanto instituto religioso foi admitido em Portugal,
em meados do século XIII. Os Carmelitas chegaram a Portugal como Capelães dos Militares
de São João de Jerusalém, vindos da Terra Santa, onde defendiam os Lugares Santos. Foilhes doado o convento construído pelos referidos Militares em 1251, em Moura. É a partir
daqui que os Carmelitas vão irradiar para todo o Portugal e ainda para o Brasil. Posteriormente, vão-se sucedendo as fundações no Continente: Convento de Colares Vidigueira; Beja;
Évora; e Coimbra. Em 1347, D. Nuno Álvares Pereira manda construir o Convento do Carmo,
em Lisboa. Para este Convento vieram Religiosos do Convento de Moura, solicitados e indicados pelo próprio D. Nuno. Em 1404, D. Nuno doou os seus próprios bens ao convento e,
em 1423, ele mesmo ingressou no convento como religioso.16 Os Carmelitas não têm tradição
de missões no antigo Ultramar Português. Só em 1651 é que os Carmelitas vão para as Ilhas,
primeiro no Faial e depois no Funchal. Apenas atravessam os mares para irem até às terras
de Santa Cruz.
A Ordem de São Jerónimo , fundada na Itália no século XIV, desde cedo foi introduzida
em Portugal. No século seguinte já contava com mosteiros lusitanos (Penha Longa, em
Sintra) e, em outubro de 1448, a casa sintrense foi elevada a sede da ordem na península
Ibérica. Esta Ordem era protegida pela corte, designadamente D. João I, a Rainha D. Filipa
de Lencastre e outros membros da família real. Na tradição familiar de afeto aos frades
Jerónimos, D. Manuel I, o Venturoso (1495-1521) doou-lhes, em 1498, o futuro mosteiro de
Santa Maria de Belém (Lisboa), - Os Jerónimos - transformado em sede da província
14

A enorme dispersão das suas áreas de fixação deu origem à criação de províncias no Reino (Piedade, Arrábida e
Soledade), Açores (São João Evangelista), Oriente (São Tomé e Madre de Deus) e Brasil (Santo António e Conceição).
15 Os dominicanos forneceram a mais importante parcela de quadros à Inquisição nomeadamente aos tribunais de
Lisboa, Porto, Coimbra, Lamego, Évora e Goa. (eram geralmente escolhidos entre os menbros da Ordem Dominicana).
16 Morre a 1 de novembro de 1431 com 71 anos. Foi canonizado a 26 de abril de 2009 pelo papa Bento XVI.
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portuguesa, que mandou edificar para celebrar o descobrimento do caminho marítimo
para a Índia, ofertando-lhes valiosas alfaias litúrgicas, designadamente a Custódia de
Belém,17
Os Jesuítas (Companhia de Jesus) foram admitidos em Portugal em 1540, com a vinda de
dois dos primeiros companheiros de Santo Inácio de Loyola (fundador): o navarro Francisco
Xavier (mais tarde canonizado) e o português Simão Rodrigues. A sua presença ao longo dos
tempos, apesar de descontínua, foi particularmente marcante no ensino e na missionação
empreendida nos locais mais recônditos do mundo e, muitos dos seus membros são figuras
proeminentes da nossa história a exemplo o famoso padre António Vieira (1608-1697). Os
Jesuítas administraram o principal hospital de Goa e outros hospitais no Oriente, alguns deles num contexto de missionação destinados a naturais da terra 18 . Mas, em setembro de
1759, no reinado de José I e governação do Marquês de Pombal foi decretada a expulsão dos
Jesuítas do país e confiscados os seus bens, que passaram a incorporar a Fazenda Nacional.
Pombal acusou os jesuítas de instigarem os motins contra si, nomeadamente contra a sua
criação da Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro (Porto,1757), o que lhe
permitiu entre outras coisas o de extinguir as missões no Brasil e passar as suas enormes
propriedades imobiliárias e empresariais para o Estado
Mais tarde, foram autorizados a regressar ao país no reinado de D. Miguel e instalados
em Coimbra em 1832 no Colégio das Artes. Após a vitória dos liberais na guerra civil (18291834), o Decreto de 30 de maio de 1834 extinguiu as ordens religiosas, encerrou a
generalidade dos conventos, sendo o seu valioso património convertido em bens
nacionais, dos quais uma substancial parcela foi alienada 19
Os Camilianos é uma Congregação Religiosa fundada por Camilo de Lélis 20 , voltada
para a assistência espiritual corporal dos doentes aprovada pelo Papa Sixto V, em 18 de
Março de 1586. Em Portugal a ordem religiosa foi designada de clérigos regulares ministros
dos enfermos de Portugal e dos algarves e tinha a sua sede no poço do Borratem conhecida
por casa de São Camilo de Lélis. Também o convento de Tomina em Moura em 1708 ficou
adstrito à ordem. Atualmente está presente nos 5 continentes testemunhando o seu serviço caritativo e amor incondicional que inspirou Camilo pelos mais necessitados e indefesos amparando os marginalizados os idosos os abandonados e os enfermos considerados
estes senhores e patrões na expressão de Camilo. Em 1886, Leão XIII declarou São Camilo,
juntamente com São João de Deus, protetores de todos os enfermos e hospitais do mundo
católico. No ambito da reforma geral eclesiastica em 1834, com a vitória dos Liberais, não

17 Confeccionada pelo ourives

e dramaturgo mestre Gil Vicente, sendo a mais célebre obra da ourivesaria portuguesa, pelo
seu mérito artístico e pelo seu significado histórico. Foi realizada com o ouro do tributo do Régulo de Quilôa (na atual
Tanzânia), em sinal de vassalagem à coroa de Portugal, trazido por Vasco da Gama no regresso da sua segunda viagem à
Índia, em 1503.
18 In AZEVEDO, Carlos Moreira de (Coord.) - Dicionário de História Religiosa de Portugal. Tomo [2]. Lisboa: Círculo de Leitores,
2000, p. 147.
19 Com a vitória dos Liberais, muitas foram as Congregações religiosas expulsas do país.
20 Camilo de Lelis nasceu em 1550 em Itália.e morreu em Roma no dia 14 de julho de 1614. Em 1746, o Papa Bento XIV,
declara Santo, Camilo de Lelis.
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foram só os Jesuítas que foram expulsos do país, tambem o foram os Camilianos e os seus
bens incorporados na Fazenda Publica
Em Portugal a Ordem Hospitaleira de S. João de Deus foi fundada em Montemor-o-Novo
terra natal de João Cidade, nome de batismo de S: Joao de Deus nascido por volta de 1495 e
falecido a 8 de março em Granada em 1550. O pequeno João Cidade saiu de Portugal para
Espanha aos oito anos para uma vida de aventura, tendo sido pastor em Oropesa por duas
vezes e outras, tantas, soldado. Após algum tempo a trabalhar nas muralhas de Ceuta, ao
serviço de uma família aristocrata ali exilada, foi livreiro ambulante no Sul de Espanha, fixando-se com essa profissão em Granada, por volta do ano de 1537. Um ano depois converteu-se a uma vida cristã radical ao ouvir um sermão de S. João de Ávila. Em sequência, adotou
comportamentos penitenciais que muitos interpretaram com loucura, levando ao seu internamente no Hospital Real de Granada, onde foi tratado com os métodos violentos da época.
A experiência de ver tratar tão mal os loucos do Hospital Real, fê-lo maturar o desejo de
os poder vir a tratar com humanidade, o que veio a acontecer depois de ter feito uma peregrinação a Guadalupe que o motivou a assistir pobres e sem abrigo e contra todas as práticas
da época passou a assisti-los no hospital e este não era apenas para assistência, mas para
tratamentos, pois tinham medico, boticário, enfermeiros e capelães. Esta Ordem Hospitaleira instalou-se em Portugal graças às diligências do clérigo eborense de Ordens Menores,
João Gomes de Vasconcelos, que, em 1607, comprou a casa onde nascera S. João de Deus e
fez a sua entrega à Camara e à Justiça, para, seguidamente, o vigário da Vila, Luís Rodrigues
Seco, em nome do Arcebispo de Évora, D. Alexandre de Bragança, aí lançar a primeira pedra
de um oratório, (chamando-lhe “a casinha do nosso Santo”). e mandar erguer um altar, sobre o qual foi colocada a imagem do Santo. Por essa mesma altura, dois Irmãos Hospitaleiros
de S. João de Deus, João López Pinheiro e Jacinto Perez foram enviados de Espanha para
identificar a casa onde o Santo havia nascido e nela se instalaram e promoveram o seu culto.
Apesar das lutas que tiveram de travar com as autoridades locais eles estão na base da fundação do Convento-Hospital, que chegou a comportar 200 camas21. O segundo hospital da
Ordem foi fundado em Lisboa a 1629, como hospício para sacerdotes e igreja. e marcaram
presença também no Hospital do Castelo de S. Jorge.
Quando foi proclamada a independência de Portugal, havia apenas 2 casas da Ordem.
Com os irmãos portugueses vindos de Espanha, foi possível, para além de manter os dois
hospitais existentes, passar também a orientar outros que foram construídos ou improvisados ao longo da fronteira. Estes hospitais serviam maioritariamente para receber feridos da
guerra. Em 1674 foi-lhes cedida a administração do Hospital de Santo André. A ação dos Irmãos constitui-se fundamental para os progressos da assistência e alargou-se, através da

21

O Hospital de S. João de Deus, era considerado um hospital moderno, dado dispor de um corpo de profissionais, ser
atribuída uma cama por doente e estes serem separados por doenças. In: LAVAJO, Joaquim Chorão - Ordem hospitaleira de
S. João de Deus em Portugal. Lisboa: Editorial Hospitalidade, 2003, p. 25.
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epopeia dos Descobrimentos, a todo o mundo português,22 tendo feito parte de algumas
expedições marítimas como enfermeiros23.
Também em Moçambique os Irmãos Hospitaleiros foram de vital importância, tendo-lhes
sido foi-lhes confiado, em 1681, um hospital onde os soldados e passageiros doentes eram
cuidados. Também se sabe que havia, ao longo da costa chinesa, postos sanitários para socorrer doentes e feridos deixados pelos navios.
A enfermagem esteve durante longos anos entregue aos religiosos de S. João de Deus
em muitos hospitais militares e, por vezes, até a administração lhes estava entregue (eram
inúmeros os Reais Hospitais Militares de São João de Deus). Também de referir o grande
contributo dado por Frei Diogo de Santiago, pertenceu à congregação de São João de Deus
ao redigir o primeiro manual de Enfermagem português a Postilla Religiosa e arte de enfermeiros24. Este foi descoberto há relativamente poucos anos, mas data de 1741. O autor testemunha a forte ligação entre a profissão e as confissões religiosas e constitui-se uma referência para a história da enfermagem em Portugal, levando-nos para a enfermagem em Portugal
no século XVIII.
Na história da assistência podemos denotar vários momentos de grande progresso,
sendo notório o importantíssimo impacto que a Ordem Hospitaleira de São João de Deus
teve na assistência aos pobres e aos doentes. Em 1834, com a revolução liberal, o governo
determina a extinçao das Ordens religiosas. Muitos dos bens dessas Ordens foram vendidos
em hasta pública pelo governo liberal; outros foram mantidos como monumentos históricos.
Se se excluir a Companhia de Jesus (Jesuítas), expulsa ao tempo do Marques de Pombal e
cujos bens foram incorporados na Fazenda Publica, nenhuma Ordem fora suprimida ou nenhum religioso foi forçado a abandonar o hábito até ao ano de 1834. Apesar das primeiras
cortes constituintes, com decreto de 18 de outubro de 1822, terem proibido a admissão de
noviços e reduzindo as casas conventuais.25
No contexto que se seguiu à assinatura da Convenção de Évora Monte, o então Ministro
da Justiça, Joaquim António de Aguiar ministro dos negócios eclesiásticos e da justiça do
governo da regência de D. Pedro IV de Portugal, redigiu o texto do referido Decreto datado

22Particularmente

no Brasil, Moçambique e Índia

23 Em 1624, iam a bordo 22 religiosos hospitaleiros enfermeiros a caminho do Brasil. Na Baía de Todos-os-Santos organizaram

5 hospitais de campanha, onde assistiam soldados, tanto portugueses como espanhóis
24 A Postilha Religiosa propriamente dita, é o primeiro dos três tratados que compõem o livro. A “arte de enfermeiros” é o
segundo tratado e o mais extenso, com cinquenta e nove capítulos, tem como subtítulo “para assistir aos enfermos, com as
advertências precisas para a aplicação dos remédios”. No último tratado apresentam-se “advertências para bem morrer.
Numa fase inicial a enumeração de oito princípios fundamentais de âmbito global, dos cuidados a prestar aos enfermos: o
acolhimento, com a ênfase no otimismo; aos atos iniciais, após estar no leito; passando pela colheita de dados; à visita aos
enfermos; à escrita numa tábua; à administração da terapêutica; aos cuidados com a alimentação e aos aspetos gerais e os
relacionados com a morte.
25 In: História Eclesiástica de Portugal – Pe. Miguel de Oliveira
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de 30 de maio de 1834 que determinava a imediata extinção de todas as casas religiosas2627
(art.1) e a incorporação dos seus bens na Fazenda Nacional (art.2) 28 ), à exceção dos vasos
sagrados e paramentos que seriam entregues aos ordinários das dioceses (art.3). Este decreto valeu a Joaquim António de Aguiar o nome de «matafrades»29.
Estabilizada a situação, regressaram alguns institutos religiosos, que foram novamente
extintos pelo governo da I República (1910). Este assumiu como umas das primeiras e mais
radicais medidas do seu programa político a expulsão de todas as Ordens e Congregações
Religiosas, logo três dias depois da sua afirmação vitoriosa, em 5 de Outubro de 1910, como
regime sucessor da Monarquia Constitucional.
À “hecatombe” provocada, nas congregações religiosas, pelo decreto de 1910 escaparam a ordem dos Irmãos Hospitaleiros de São João de Deus, que exerciam na Casa de Saúde
do Sagrado Coração do Telhal, e outras que tinham à sua responsabilidade.
Com o golpe militar de 28 de maio de 1926, e o advento do Estado Novo concluir-se-ia a pacificação e o estabelecimento de boas relações entre a igreja e o Estado já iniciados na vigência
da ditadura militar30 Algumas congregações, nomeadamente beneditinos, franciscanos,
dominicanos, carmelitas e jesuítas, retornaram ao país, e aí se fixaram sem interrupção até
ao presente.
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Maria Aurora de Sousa Bessa e o desenvolvimento da formação
pós-graduada em Enfermagem
Maria Irene Alves dos Santos1

Tendo por base conversas informais e o seu curriculum vitae, tentarei passar em revista
36 anos de vida da Senhora Enfermeira Maria Aurora Bessa dedicados à causa da Enfermagem, uma vida plena de momentos de aprendizagens, ensinamentos e realizações, sempre no intuito de melhorar e desenvolver a profissão em Portugal. Por isso,
tornou-se uma atora atenta e ativamente participativa dos principais acontecimentos
e mudanças ocorridas nesse período. Frequentando o Curso de Enfermagem Geral em
1953-1955, adquiriu o título de Enfermeira Parteira Puericultora em 1957 e, em 1962,
concluiu o Curso de Enfermagem Complementar, Secções de Ensino e de Chefia. Em
1966 frequentou a "Scholl of Edinburgh" para obter o curso "Administration in Nursinhg
Education". Regressando a Portugal, foi docente durante 16 anos na Escola de Ensino e
Administração de Enfermagem em Lisboa, sendo pioneira no ensino da Investigação
que em Portugal tinha, até então, pouca ou mesmo nenhuma visibilidade. Em 1980 destaca-se como obreira na descentralização de EEAE, trazendo o Curso de Enfermagem
Complementar, Secção de Ensino e Secção de Administração para o Porto. Passando a
presidir à Escola, impulsiona o seu desenvolvimento pondo em funcionamento os cursos de Pedagogia Aplicada ao Ensino da Enfermagem e de Administração de Serviços
de Enfermagem em, mais tarde, os cursos de Especialização para Enfermeiros, à época
em número de seis. Já na década de oitenta, foi voz ativa e de reconhecido mérito em
inúmeros fora nacionais e internacionais sobre a integração do ensino de enfermagem
no sistema educativo nacional, sobre a formação das parteiras e muitos outros temas
prementes para o desenvolvimento da profissão. Foi corresponsável pela criação do
primeiro mestrado em Ciências de Enfermagem (1993). Já aposentada, integrou o
grupo que estudou e apresentou os estatutos da Ordem dos Enfermeiros.

1

Mestre em Ciências da Educação pela Faculdade de Psicologia e de Ciências de Educação, Universidade Clássica de
Lisboa. Professora Coordenadora (hoje aposentada) na ex Escola Superior de Enfermagem Cidade do Porto.
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António V. Azevedo e Silva - uma vida ao serviço da enfermagem e da Escola Artur Ravara
Elisa Bernardo Garcia2

A biografia do professor António Victor Azevedo e Silva é um contributo fundamental
para o conhecimento sobre a história de enfermagem por nos permitir a sua interligação com o desenvolvimento do ensino e da Escola de Enfermagem Artur Ravara, de
1965 a 2003. Pretendemos contribuir para o conhecimento das personalidades que protagonizaram reformas e mudanças significativas, no ensino de enfermagem, na segunda metade do século XX. Suportados na metodologia de investigação histórica e na
análise documental, usamos documentos pessoais do biografado, textos e legislação.
Na análise dos dados privilegiamos o indivíduo, o homem como pessoa e não apenas
como membro de um grupo o qual constituiu a essência do objeto de estudo (Mendes,1992,358) em articulação com a história do ensino de enfermagem nas últimas décadas do século XX. O biografado nasceu, a 30 de março de 1939, em Tibaldinho- Mangualde. Cresceu num ambiente familiar feliz até ao serviço militar, em Coimbra, em
1960. Em 1962 foi admitido, na Escola de Enfermagem de Artur Ravara, no Curso Geral
de Enfermagem, concluído em 1965. Nesse ano, por convite, da mesma Escola, ingressou, como auxiliar de monitor, na equipa pedagógica do curso de auxiliares de enfermagem. Em 1967, passou para o Curso de Enfermagem Geral, 2ºano, área de aprendizagem de enfermagem médico-cirúrgica e especialidades da mesma área. A experiência e formação adquirida, com o Curso de Enfermagem Complementar, secção de ensino e o Curso de Enfermagem Complementar, secção de administração, levaram-no a
coordenar equipas e anos do curso de enfermagem até 1983. A partir dessa data investiu na formação especializada em enfermagem médica cirúrgica. Foi destacado para a
Escola Pós-básica de Lisboa para coordenar o curso da sua especialidade e ser consultar
das escolas de enfermagem que o pretendiam abrir. Em 1989, tomou posse como Enfermeiro Diretor da Escola onde se formou e trabalhou, passando por 3 modelos de
gestão diferentes até à sua aposentação, em 2003. Concluímos que o biografado durante 38 anos de serviço e de dedicação ao ensino e à gestão da Escola de Enfermagem

2

Doutora em Enfermagem pela Universidade Católica Portuguesa. Professora convidada na Escola de Enfermagem
do Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Católica Portuguesa (Lisboa)
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Artur Ravara, acompanhou as reformas e mudanças mais significativas para o seu desenvolvimento e afirmação da sua autonomia, desde 1965, até à integração no sistema
de ensino superior politécnico.
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Adelina Bandeira Correia e o processo de extensão distrital do
ensino da Enfermagem
Pedro Pereira3

Esta comunicação apresenta-se como uma aproximação biográfica a uma identidade
profissional, todavia circunscrita a uma enfermeira, à Enfermeira Bandeira Correia. Ancorada em procedimentos investigativos que há muito fazem parte da ciência antropológica, a presente intervenção constitui-se como o resultado provisório e resumido de
uma história de vida realizada à Enfermeira Bandeira Correia. Nesta apresentação, pretende-se descrever o processo social de construção profissional da Enfermeira Bandeira Correia, pondo em evidência a configuração das várias identidades profissionais
da Enfermeira, bem como aludir aos lugares de expressão das mesmas.

3

Doutor em Antropologia. Professor na Escola Superior de Saúde, Instituto Politécnico de Viana do Castelo.
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A regulamentação da profissão de enfermagem (1958-1998)

Maria Helena Almeida e Sousa1

Resumo: Ao longo da sua história, a profissão de enfermagem sofreu alterações, acompanhando o progresso técnico e científico, de modo a dar resposta às exigências solicitadas. Estas alterações verificaram-se não só a nível da formação, como também na
regulamentação do exercício profissional. Este trabalho, inserido num estudo histórico
sobre os registos de enfermagem em contexto hospitalar entre 1958 e 1998, pretende
analisar a legislação em que se enquadrava o exercício profissional dos enfermeiros
durante este período. Deste modo, procedeu-se à análise documental da legislação relativamente à profissão de enfermagem durante o período em estudo. Em 1958 é criado o Ministério da Saúde e Assistência. É em 1965 que surge a reorganização do ensino
da enfermagem. A carreira de enfermagem foi criada em 1967 e sofreu duas grandes
reformulações, uma em 1981 e outra em 1991. Em 1988 o ensino de enfermagem é integrado no sistema educativo nacional, a nível do ensino superior politécnico. O Regulamento do Exercício Profissional do Enfermeiro foi criado em 1996, e veio regulamentar
a profissão, clarificando conceitos, intervenções e funções. Em 1998 é criada a Ordem
dos Enfermeiros, promovendo a regulamentação e disciplina da prática dos enfermeiros. As alterações verificadas a nível da carreira e do ensino em enfermagem pretendem dar resposta a uma prática profissional cada vez mais exigente e complexa.
Abstract: Throughout its history, the nursing profession has undergone alterations, accompanying the technical and scientific progress, in order to respond to the demands
requested. These changes occurred not only in terms of training, but also in the regulation of professional practice. This work, inserted in a historical study on nursing records in a hospital context between 1958 and 1998, intends to analyze the legislation
that included the professional practice of nurses during this period. In this way, the
documentary analysis of the legislation regarding the nursing profession during the period under study was done. In 1958 is created the Ministry of Health and Assistance. It
is in 1965 that the reorganization of nursing education arises. The nursing career was
created in 1967 and underwent two major reformulations, one in 1981 and another in
1991. In 1988 the nursing education is integrated into the national educational system

1

Enfermeira do Hospital da Forças Armadas – Pólo de Lisboa. Doutoranda em Enfermagem no ICS, UCP.
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at the level of polytechnic higher education. The Regulation of the Professional Exercise of the Nurse was created in 1996, which regulated the profession, clarifying concepts, interventions and functions. In 1998 the Nurses' Order was created, promoting
the regulation and discipline of nurses' practice. The changes in career and nursing education aim to respond to an increasingly demanding and complex professional practice.

Resumen: A lo largo de su historia, la profesión de enfermería sufrió cambios, acompañando el progreso técnico y científico, para responder a las exigencias solicitadas.
Estos cambios no sólo contribuyeron en la formación, como también en la regulación
del ejercicio profesional. Este trabajo, insertado en un estudio histórico sobre los registros de enfermería en contexto hospitalario entre 1958 y 1998, pretende analizar la legislación en el que se encuadraba el ejercicio profesional de los enfermeros durante
este período. De este modo, se procedió al análisis documental de la legislación relativa
a la profesión de enfermería durante el período en estudio. En 1958 se crea el Ministerio
de Salud y Asistencia. Es en 1965 que surge la reorganización de la enseñanza de la
enfermería. La carrera de enfermería fue creada en 1967 y sufrió dos grandes reformulaciones, una en 1981 y otra en 1991. En 1988 la enseñanza de enfermería está integrada
en el sistema educativo nacional, a nivel de la enseñanza superior politécnica. El Reglamento del Ejercicio Profesional del Enfermero fue creado en 1996, y vino a reglamentar
la profesión, aclarando conceptos, intervenciones y funciones. En 1998 se crea la Orden
de los Enfermeros, promoviendo la regulación y disciplina de la práctica de los enfermeros. Los cambios en la carrera y la enseñanza en enfermería pretenden dar respuesta a una práctica profesional cada vez más exigente y compleja.

INTRODUÇÃO

Ao longo do seu percurso, a profissão de enfermagem tem sido sujeita a alterações
quer a nível da formação, quer a nível da regulamentação do exercício profissional, de
modo a dar resposta com qualidade na prestação de cuidados de saúde. Este trabalho
insere-se num estudo histórico sobre os registos de enfermagem em contexto hospitalar entre 1958 e 1998, e neste âmbito levantou-se a seguinte questão: “Que regulamentação norteava o exercício profissional dos enfermeiros, durante este período?”
Neste contexto, achámos pertinente analisar a legislação em que se enquadrava o
exercício profissional dos enfermeiros entre 1958 e 1998. Não limitámos a consulta apenas aos aspetos legais da prática de enfermagem, mas procurámos apontar as principais alterações a nível da formação dos enfermeiros, que muito contribuiu para o seu
desempenho profissional, nas diferentes áreas de intervenção. A janela temporal do
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estudo é compreendida entre 1958, ano em que foi criado o Ministério da Saúde e Assistência, o qual passa a tutelar os serviços de saúde pública e os serviços de assistência
pública, pertencentes ao Ministério do Interior, e 1998, ano da criação da Ordem dos
Enfermeiros, órgão que regula o exercício profissional dos enfermeiros.
OBJETIVO: Analisar a legislação relativa ao enquadramento legal do exercício profissional dos enfermeiros, entre 1958 e 1998.
METODOLOGIA: Procedeu-se à análise documental da legislação relativamente à profissão de enfermagem, publicada no período em estudo.
RESULTADOS: Até 1958 verificámos alguns acontecimentos relevantes na formação
dos enfermeiros. Em 1942 é regulado o ensino da enfermagem e definidas as condições
para o exercício da enfermagem. Esta alteração foi aplicada a todas as Escolas de Enfermagem dependentes do Ministério do Interior2. Devido às necessidades sentidas a
nível da assistência sanitária pela escassez de enfermeiros, que em 1947 surge uma reestruturação do ensino da enfermagem. São criados os cursos de auxiliares de enfermagem, passando a existir a categoria de enfermeiro e de auxiliar de enfermagem 3.
Em 1952 a Direção Geral da Assistência regula o funcionamento dos cursos de enfermagem, do serviço social e da administração hospitalar com a finalidade de melhorar a
sua preparação e assegurar uma maior eficiência na assistência hospitalar 4. É publicado
o Regulamento das Escolas de Enfermagem, estando habilitadas para formar auxiliares
de enfermagem, enfermeiros e monitores de enfermagem5.
No ano de 1958, é criado o Ministério da Saúde e da Assistência passando a tutelar
os serviços de saúde pública e de assistência pública, que pertenciam anteriormente
ao Ministério do Interior6. Com a criação deste Ministério não foram logo alteradas as
“orientações das estruturas sanitárias, nem a sua orgânica”, mantendo-se praticamente até à reforma de 1971, a qual delineou grandes reformas no campo da saúde 7.
Em 1962 a Direção Geral dos Hospitais fixa as bases da sua organização e o serviço
de enfermagem hospitalar fica incluído nos serviços técnicos da assistência hospitalar 8.
É da competência do serviço de enfermagem hospitalar: fazer o estudo dos serviços
existentes em matéria de enfermagem, manter-se informado sobre o número de elementos em cada serviço, estudar as necessidades dos serviços hospitalares em pessoal
de enfermagem, criar planos de aumento de pessoal e melhoramento dos serviços de
2

Cf. DECRETO nº 32:612.Diário d Governo. I Série.302 (31-12-1942)
Cf. DECRETO-LEI n.º36:219. Diário do Governo. I Série. 81 (10-4-1947).
4 Cf. DECRETO-LEI n.º 38:884. Diário do Governo. I Série. 190 (28-08-1952). Segundo a Direção Geral da Assistência, a
melhoria da assistência hospitalar passava não só pela construção de novos hospitais como também pela preparação do pessoal técnico e administrativo.
5 Cf. DECRETO n.º38:885. Diário do Governo. I Série. 190 (28-08-1952), p. 878.
6 Cf. DECRETO-LEI n.º41825. Diário do Governo. I Série. 177 (13-8-1958), p. 890.
7 Cf. FERREIRA, Gonçalves F.A. – Política de Saúde e Serviço Nacional de Saúde em Portugal, Amadora: Biblioteca
CPC, 1975. P.27-28.
8 Cf. PORTARIA n.º19221. Diário do Governo. I Série. 128 (5-6-1962), p. 786-787.
3
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enfermagem hospitalar. Tem ainda a função de estudar medidas para estruturação e
valorização da carreira hospitalar, elaborar o regulamento nacional das técnicas e o
manual dos serviços de enfermagem hospitalar e revê-los periodicamente. As escolas
de enfermagem deveriam ser informadas sobre as necessidades dos serviços hospitalares, sobre a evolução das ciências e técnicas que deverão ser aplicadas nos programas de ensino, sobre as facilidades concedidas nos hospitais para efeitos de estágios
escolares e pós-escolares.
É em 1965 que surge a reorganização do ensino da enfermagem, cujo programa foi
submetido à apreciação da Organização Mundial de Saúde, e enviado ao Conselho Internacional de Enfermeiros. Define as habilitações literárias necessárias para admissão
ao curso de enfermagem exigindo a frequência do 2º ciclo liceal ou equivalente legal.
O ensino de enfermagem foi mais enriquecido, de forma a capacitar os alunos nas áreas
mais diversificadas, quer nos serviços hospitalares, quer nos serviços de saúde pública.
Esta reforma teve o objetivo de melhorar a preparação dos enfermeiros e auxiliares de
enfermagem para o desempenho das suas funções 9. Em 1967 é criada a carreira de enfermagem10. O Ministério da Saúde e Assistência estrutura as carreiras de enfermagem
hospitalar, de saúde pública, e de ensino. Da carreira hospitalar fazem parte da categoria de enfermeiro: o enfermeiro-superintendente, o enfermeiro-geral, o enfermeirochefe, o enfermeiro-subchefe, e os enfermeiros de 1ª e 2ª. Na categoria de auxiliares de
enfermagem faziam parte os auxiliares de 1ª e 2ª.
Da carreira de saúde pública, o chefe e o subchefe de serviço de enfermagem regional, e o enfermeiro de saúde pública faziam parte da categoria de enfermeiro, os auxiliares de 1ª e 2ª pertenciam à categoria de auxiliares de enfermagem. Da carreira de
ensino faziam parte os diretores das escolas, os monitores-chefes, os enfermeiros-professores, os monitores e os auxiliares de monitor. O horário de trabalho, a tempo completo ou parcial, era diferente para cada área: 8 horas diárias nos serviços hospitalares,
7 horas diárias, nos serviços de saúde pública e 6 horas diárias, nos serviços de ensino.
A fiscalização dos serviços de enfermagem estava a cargo da Direção-Geral dos Hospitais11.
A título temporário, e devido à necessidade de formar rapidamente pessoal de enfermagem, o curso de enfermagem de saúde pública e de enfermagem psiquiátrica tinham a duração de dois anos sendo necessário ter o 2º ano liceal. O curso de auxiliar
de enfermagem saúde pública e de auxiliar de enfermagem psiquiátrica durariam um
ano letivo e era exigido o 1º ciclo liceal. Em 1967 é criada a Escola de Enfermagem de
Saúde Pública, para funcionar em Lisboa, sobe a dependência da Direção Geral da Saúde12.

9

Cf. NOGUEIRA, Manuel – História da enfermagem. Edições Salesianas. Porto. 1990. P. 139.
Cf. DECRETO-LEI nº 48166. Diário do Governo. I Série. 299 (27-12-1967), p. 2514.
11 Cf. DECRETO nº47843. Diário do Governo. I série.187 (11-8-1967), p.1448.
12 Cf. PORTARIA n.º22874. Diário do Governo. I Série.208 (0-9- 1967).
10
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O Regulamento Geral dos Hospitais é publicado em 1968 ficando os serviços de enfermagem inseridos nos serviços de assistência. Os enfermeiros tinham o dever de utilizar, em tempo útil, todos os conhecimentos científicos, e todos os meios para diagnósticos e tratamento dos doentes, participar nos turnos de urgência ou de serviço
noturno, comparecer no hospital em caso de catástrofe ou de grande desastre, caso
não esteja de serviço e não abandonar o serviço sem ser rendido. Compete aos serviços
de enfermagem: cuidar dos doentes de acordo com as prescrições médicas estabelecidas e os conhecimentos técnicos e deontológicos da profissão, orientar os serventes e
pessoal equiparado que esteja a seu cargo 13.
A Direção Geral dos Hospitais publica a Portaria n.º34/70 com o regulamento geral
das escolas de enfermagem, conferindo-lhe plena autonomia técnica e administrativa,
com a direção entregue a enfermeiros 14 15 .
Em 1971 com a reforma do serviço de saúde, a Inspeção Técnica do Exercício de Enfermagem tinha a responsabilidade de efetuar a vigilância do exercício dos enfermeiros
e dos auxiliares de enfermagem16.
O Ministério da Saúde regula as várias carreiras profissionais que dele dependem.
As carreiras profissionais organizavam-se em três tipos, e os enfermeiros estavam incluídos nos profissionais com habilitação técnica devidamente titulada. Dela fazia parte
a carreira de ensino de enfermagem, a carreira de enfermagem de saúde pública e a
carreira de enfermagem hospitalar. Estava previsto que o acesso dos auxiliares de enfermagem da carreira hospitalar à categoria de enfermeiro, só era possível mediante a
aprovação de um curso adequado 17.
Surge a necessidade de regulamentar a criação de cursos para promoção dos auxiliares de enfermagem e auxiliares de enfermagem psiquiátrica à categoria de enfermeiros, e cursos de equiparação dos enfermeiros psiquiátricos e dos enfermeiros de saúde
pública aos enfermeiros gerais18. Estes “cursos intensivos terão a equivalência ao curso
de enfermagem geral e conferem aos diplomados o título de enfermeiro.” Em 1974 são
extintos os cursos de auxiliares de enfermagem e é atribuído o título profissional de
enfermeiro aos indivíduos habilitados com o curso de auxiliar de enfermagem e pelo
menos três anos de exercício profissional. É extinta a categoria de auxiliares de enfermagem passando a haver a categoria de enfermeiro de 3ª classe 19.
O Curso de Promoção Profissional de Enfermeiros de 3ª classe terá equivalência ao
curso de enfermagem geral e deveria ser frequentado pelos enfermeiros de 3ª classe,
sem alteração da sua atividade profissional20.
13

Cf. DECRETO n.º48358. Diário do Governo. I Série. 101. (27-04-1968), p. 612
VIEIRA, Margarida – Ser enfermeiro: da paixão à proficiência, Universidade Católica Portuguesa, Lisboa, 2007.
P.68
15 Cf. NOGUEIRA, Manuel, op cit , P. 143.
16Cf. DECRETO-LEI nº413. Diário do Governo. I Série. 228. (27-9-1971), p. 1406
17 Cf. DECRETO-LEI nº414. Diário do Governo. I Série.228 (27-9-1971)
18 Cf. DECRETO nº346. Diário do Governo. I Série. 202 (30-8-1972), p. 1233-1234.
19 Cf. DECRETO-LEI nº 440. Diário do Governo. I Série.440 (11-9-1974).
20Cf. PORTARIA nº107. Diário do Governo. I Série. 40 (17-02-1975), p. 243.
14Cf.
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O ensino de enfermagem passou a corresponder ao ensino superior de curta duração designado pelo ensino superior politécnico, em 197821.
Em 1981 são introduzidas novas alterações na carreira de enfermagem. “Os progressos técnicos e científicos verificados na profissão de enfermagem” e “o desenvolvimento do nível de formação exigido aos enfermeiros” gerou a necessidade de criar
uma nova carreira com o objetivo da “prestação de melhores cuidados de enfermagem, o maior aproveitamento dos recursos humanos existentes” e “mais perspetivas
de realização e progressão profissionais”22.
A carreira de enfermagem aplica-se a três níveis de atuação (prestação de cuidados,
administração e docência) e passa a desenvolver-se em 5 graus. Ao grau 1 corresponde
a categoria de enfermeiro, ao grau 2, as categorias de enfermeiro graduado e enfermeiro-monitor, ao grau 3, as categorias de enfermeiro especialista, enfermeiro-chefe e
enfermeiro assistente, ao grau 4, as categorias de enfermeiro-supervisor e enfermeiroprofessor, ao grau 5, a categorias de técnico de enfermagem.
Compete aos enfermeiros de grau 1 avaliar as necessidades de cuidados de enfermagem do individuo, família e comunidade, e programar, executar e avaliar cuidados
de enfermagem, programando-os e avaliando os seus resultados. Para além das funções do enfermeiro de grau 1, é da competência do enfermeiro de grau 2, orientar e
coordenar equipas de prestação de cuidados de enfermagem, realização e participação
em estudos para a melhoria dos cuidados e colaborar na formação dos enfermeiros,
em particular na integração de novos elementos.
O enfermeiro-monitor deveria colaborar no ensino teórico e prático dos alunos do
curso de enfermagem geral com a orientação dos enfermeiros-professores. Tinha
ainda a competência da prestação de cuidados de enfermagem com vista a aprendizagem dos alunos e colaborar na sua orientação, supervisão e avaliação.
Ao enfermeiro especialista competia programar, executar e avaliar cuidados de enfermagem de maior complexidade que exijam uma formação específica, realizar e participar em trabalhos de investigação no âmbito da sua área de especialidade, dar apoio
técnico à equipa de saúde, colaborar nas ações de formação em serviço e na formação
de enfermeiros a nível básico e pós-básico.
O enfermeiro-chefe tinha a função de gerir a unidade de prestação de cuidados de
enfermagem, orientar, supervisionar, e avaliar os enfermeiros e restantes elementos
que dele dependiam, participar na gestão do serviço, avaliar as necessidades em cuidados de enfermagem dos utentes e estabelecer planos de melhoria, prestar cuidados de
enfermagem com o objetivo de orientação e formação dos elementos da unidade. Deveria realizar estudos no âmbito da gestão dos cuidados de enfermagem e gestão dos
serviços, colaborar na formação de enfermeiros e de outros técnicos de saúde.
A categoria de enfermeiro assistente era atribuída a um enfermeiro especialista que
exercesse funções docentes. Deste modo, deveria participar na formação teórica dos
21

Cf. LEI nº61. Diário da República. I Série. 172 (28-7-1978).
DECRETO-LEI nº305. Diário da República. I Série. 261 (1981-11-12), p. 2998-3004.

22Cf.
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alunos dos cursos de enfermagem de base e pós-base, de acordo com a sua especialização, orientar, supervisionar e avaliar os alunos dos cursos de enfermagem, participar
em trabalhos de investigação, no âmbito do ensino de enfermagem.
Ao enfermeiro supervisor competia participar no estabelecimento de padrões de
cuidados de enfermagem e de funcionamento dos serviços, orientar e avaliar diretamente a aplicação dos princípios estabelecidos pelo serviço de enfermagem do estabelecimento e propor medidas para melhoria do nível de cuidados de enfermagem e
da gestão dos serviços. Deveria orientar e avaliar os enfermeiros chefes dos serviços
da sua responsabilidade, participar na gestão do serviço de enfermagem e dar apoio
técnico aos serviços de administração central.
Para além de outras funções, o enfermeiro professor deveria participar no estabelecimento dos padrões de formação e de funcionamento da escola de enfermagem,
planear, organizar, coordenar e avaliar cursos de enfermagem e promover e participar
em trabalhos de investigação no âmbito da pedagogia aplicada à enfermagem e da administração do ensino.
Ao enfermeiro diretor tinha a função de assegurar a gestão do serviço de enfermagem do estabelecimento, colaborar na elaboração de políticas, programas e avaliação
de atividades, elaborar anualmente o plano e o relatório de atividades do serviço de
enfermagem, avaliar periodicamente a eficácia e eficiência do serviço de enfermagem
e estabelecer medidas corretivas, se necessário. O enfermeiro diretor da escola de enfermagem detinha estas mesmas competências, aplicadas à escola de enfermagem,
acrescido do dever de responder, perante os órgãos competentes, pelo cumprimento
da lei e das normas regulamentares superiormente aprovadas.
O técnico de enfermagem era responsável por promover e participar na avaliação das
necessidades da população e dos recursos existentes relativamente aos cuidados de
enfermagem, estudar e propor a política geral em matéria de exercício e educação em
enfermagem, de acordo com os progressos técnicos e científicos e os recursos existentes. Era da sua responsabilidade definir prioridades e estabelecer planos de atuação a
nível do exercício e da formação em enfermagem, promover e participar nos estudos
para reestruturação, atualização e valorização da carreira de enfermagem, e também
em trabalhos de investigação que contribuíssem para o progresso técnico e cientifico
da enfermagem. Deveria participar na definição da política de saúde, no planeamento,
programação e avaliação das ações do setor da saúde e dos respetivos serviços e emitir
pareceres técnicos e prestar informações em matéria de enfermagem quando solicitado pelas organizações.
É apresentada a forma de ingresso e progressão na carreira e o modo de transição
para as novas categorias. A duração do horário de trabalho é de 36 horas semanais.
Estava previsto a criação de condições que assegurassem a formação permanente dos
enfermeiros, em escolas de enfermagem ou outras instituições reconhecidas.
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Em 1983 surgem pequenas alterações na carreira de enfermagem que se verificaram
a nível da progressão na carreira e transição para novas categorias 23. Mantêm-se as
mesmas categorias mas o regime de trabalho poderia ser de tempo completo, completo prolongado ou parcial correspondendo respetivamente. O tempo completo era
o regime de trabalho normal da carreira de enfermagem e tinha a duração de 36 horas
semanais. O tempo completo prolongado implicava a prestação de 45 horas semanais
e o tempo parcial correspondia o exercício de 20 ou 24 horas semanais, não sendo permitido a cargos de chefia.
Em 1985 a carreira de enfermagem não se encontrava “totalmente aplicada” e existiam “enfermeiros que não se encontravam nela integrados”, levando a uma nova alteração da carreira com a introdução de “pequenos ajustes e correções” 24. Os auxiliares de enfermagem e os enfermeiros de 3ªclasse existentes nos serviços seriam excluídos da carreira até possuírem a habilitação necessária. As instituições deveriam criar
estruturas que assegurassem a formação permanente dos enfermeiros. É estabelecido
um período de 36 horas anuais para efeitos de formação em serviço.
A carreira de enfermagem mostra-se “pouco aliciante”, devido às “tarefas e responsabilidades” exigidas aos seus profissionais, e também “às acrescidas exigências dos
níveis habilitacionais e de formação permanente”. É neste contexto que é promulgado
o Decreto-Lei nº134/87 de 17 de março com a publicação de uma nova tabela salarial 25.
A integração do ensino da enfermagem no Sistema Educativo Nacional, a nível do ensino superior politécnico, foi em 1988 26.
O curso superior de enfermagem seria ministrado nas escolas superiores de enfermagem com a duração de três anos. Competia proporcionar a formação científica e
técnica adequada para a prestação de cuidados de enfermagem geral nos três níveis
de prevenção dirigidos ao individuo, família e comunidade, assim como, a capacidade
para participar nas atividades de gestão dos serviços de enfermagem, no ensino relacionado com a área de trabalho e nos estudos de investigação em enfermagem. Na conclusão do curso superior de enfermagem era atribuído o grau académico de bacharelato e o título profissional de enfermeiro.
O curso de estudos superiores especializados em enfermagem, também realizado
nas escolas superiores de enfermagem confere ao enfermeiro competência técnica e
científica numa determinada área de especialização da profissão, ao nível de cuidados
de enfermagem mais complexos. Este curso confere a capacidade para a gestão dos
serviços de enfermagem, o ensino e a prática da investigação no âmbito da enfermagem. O diploma é equivalente ao grau de licenciado.
O curso de bacharelato em enfermagem é regulamentado em 1990, pela Portaria
nº195 de 17 de março 27.
23

Cf. DECRETO-LEI nº324. Diário da República. I Série. 153 (6-7-1983), p. 2445.
DECRETO-LEI nº178. Diário da República. I Série. 118 (23-05-1985), p. 1390-1398.
25Cf. DECRETO-LEI nº134. Diário da República. I Série. 63 (17-03-1987), p. 1064.
26Cf. DECRETO-LEI nº480. Diário da República. I Série. 295 (23-12-1988).
27 Cf. PORTARIA nº195. Diário da República. I Série. 64 (17-03-1990).
24Cf.
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É em 1991 que surge uma nova reformulação da carreira de enfermagem com a promulgação do Decreto-Lei nº437/91 de 8 de novembro 28. A carreira dos docentes das
escolas superiores de enfermagem não fazia parte desta nova alteração.
A carreira de enfermagem passa a ser constituída por 4 níveis: o nível 1 integra as
categorias de enfermeiro e enfermeiro graduado, o nível 2 integra a categoria de enfermeiro especialista e de enfermeiro chefe, o nível 3 integra a categoria de enfermeiro
supervisor e de assessor técnico regional de enfermagem, e o nível 4 integra a categoria de assessor técnico de enfermagem. As categorias estavam distribuídas pelas áreas
de atuação: prestação de cuidados, gestão e assessoria técnica.
O enfermeiro de nível 1 tinha a competência de efetuar a colheita de dados para
identificação das necessidades em cuidados de enfermagem baseado num modelo teórico de enfermagem, elaborar um plano de cuidados de enfermagem em função dos
problemas identificados, executar os cuidados de enfermagem planeados tendo em
vista promoção do autocuidado, e a preparação para a alta. O enfermeiro é responsável pela prestação de cuidados à família, na área dos cuidados de saúde primários e na
articulação entre os cuidados de saúde primários e os cuidados de saúde diferenciados.
É nesta reformulação que pela primeira vez se incluem os registos de enfermagem
como uma atividade inerente ao cuidado de enfermagem, sendo da competência do
enfermeiro: “avaliar os cuidados de enfermagem prestados, efetuando os respetivos
registos e analisando os fatores que contribuíram para os resultados obtidos”. Era da
função do enfermeiro reavaliar as necessidades do utente, colaborar em estudos e trabalhos de investigação para a melhoria dos cuidados de enfermagem.
O enfermeiro graduado, para além das funções do enfermeiro, era responsável pela
orientação e coordenação das equipas de enfermagem na prestação de cuidados.
O enfermeiro especialista tinha a competência para a prestação de cuidados que exigissem um nível mais complexo de conhecimentos e estabelecer prioridades de intervenção no doente urgente. Era responsável pela área de enfermagem nas equipas multidisciplinares, deveria emitir pareceres sobre instalações e equipamentos, pessoal e
organização das unidades prestadoras de cuidados. A formação em serviço era da sua
competência, assim como a realização ou colaboração em trabalhos de investigação
que promovessem a melhoria dos cuidados de enfermagem.
O enfermeiro chefe integra o órgão de gestão das unidades de cuidados, promove
e colabora na definição de normas e critérios para a prestação de cuidados de enfermagem, propondo o nível e tipo de qualificações necessárias ao pessoal de enfermagem, em função dos cuidados a prestar. É responsável por incrementar métodos de
trabalho que favoreçam um melhor nível de desempenho dos enfermeiros garantindo
a qualidade dos cuidados prestados, a realização de trabalhos de investigação e responsabilizar-se pelo cumprimento das políticas e diretivas formativas provenientes dos
órgãos de gestão da instituição.

28Cf.

DECRETO-LEI nº437. Diário da República. I Série - A. 257 (8-11-1991), p. 5723-5741.
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O enfermeiro supervisor tem a função de colaborar na elaboração dos padrões de cuidados de enfermagem para a instituição e orientar os enfermeiros chefes na definição
de normas e critérios para a prestação de cuidados. Em conjunto com o enfermeiro
diretor, é responsável pela admissão e distribuição dos enfermeiros na instituição, de
acordo com as necessidades e pela avaliação da qualidade dos cuidados prestados em
função dos recursos humanos e materiais existentes.
O enfermeiro diretor integra os órgãos de gestão e tem a função de elaborar um
plano de ação anual para o serviço de enfermagem de acordo com o plano global da
instituição, definir políticas ou diretivas formativas em enfermagem e compatibilizar os
objetivos da instituição com os objetivos da profissão de enfermagem. É responsável
pela criação e/ou manutenção de um sistema de classificação de doentes que permita
determinar as necessidades em cuidados de enfermagem.
Na área da assessoria, o assessor técnico regional de enfermagem e o assessor técnico
de enfermagem, têm entre várias funções promover e participar na avaliação das necessidades da população e dos recursos existentes em matéria de enfermagem, estudar e propor a politica geral em matéria de exercício da enfermagem e formação continua, participar nos estudos necessários à reestruturação, atualização e valorização da
carreira de enfermagem, elaborar normas orientadoras para os serviços de enfermagem.
É referida pela primeira vez na carreira de enfermagem, a avaliação do desempenho que consiste na avaliação contínua do trabalho desenvolvido pelo enfermeiro e na
atribuição de uma menção qualitativa. Esta avaliação pretendia contribuir para um melhor desempenho do enfermeiro, através do conhecimento das suas potencialidades e
necessidades, e para a sua valorização, pessoal e profissional, de modo a possibilitar a
progressão e promoção na carreira. A menção qualitativa atribuída na avaliação do desempenho era obrigatória para progressão e promoção na carreira.
Em relação às modalidades do regime de trabalho, o tempo completo passa a ter a
duração de 35 horas semanais, o tempo parcial 24 horas semanais e o regime de horário
acrescido, a duração de 42 horas semanais.
As instituições prestadoras de cuidados de saúde devem assegurar a formação contínua dos enfermeiros e os enfermeiros passam a usufruir 42 horas por ano para formação e atualização profissional.
A ausência de regulamentação própria sobre o exercício profissional da enfermagem levou à criação do Regulamento do Exercício Profissional do Enfermeiro (REPE)
em 1996. Este diploma pretende clarificar conceitos, caracterizar os cuidados de enfermagem, especificar as competências dos profissionais e definir as responsabilidades,
os direitos e deveres dos mesmos. Define o conceito de enfermagem, enfermeiro, enfermeiro especialista e considera os cuidados de enfermagem como “intervenções autónomas ou interdependentes a realizar pelo enfermeiro no âmbito das suas qualificações profissionais”. As intervenções autónomas “são ações realizadas pelos enfermeiros sobre a sua única e exclusiva iniciativa e responsabilidade” nas diferentes áreas de
167

Sob o signo da História Comparada: a enfermagem na Europa do Sul
atuação: prestação de cuidados, ensino, formação ou assessoria. As intervenções interdependentes são as ações realizadas pelos enfermeiros, dentro das suas qualificações profissionais, em conjunto com outros técnicos, “decorrentes de planos de ação
definidos pelas equipas multidisciplinares” que integram. 29
Os cuidados de enfermagem são fundamentados numa interação entre o enfermeiro e utente, família, grupo e comunidade e utilizam uma metodologia científica que
inclui a identificação dos problemas de saúde, formulação de diagnósticos de enfermagem, elaboração de planos de cuidados, execução dos cuidados planeados e avaliação
dos cuidados prestados. Os enfermeiro deverão adotar uma conduta responsável e
ética atuando no respeito pelos direitos e interesses dos cidadãos.
Exercer a profissão de enfermagem só é permitido após a emissão de uma cédula
profissional, pela Associação Profissional dos Enfermeiros, mediante a verificação dos
condicionalismos necessários para o exercício da atividade profissional dos enfermeiros.
Em 1998 é criada a Ordem dos Enfermeiros, associação profissional de direito público, que promove “a regulamentação e disciplina da prática dos enfermeiros” assegurando “o cumprimento das normas deontológicas que devem orientar a profissão”,
garantindo “a dignidade do exercício da enfermagem”30.
O exercício profissional passa a ser condicionado pela obtenção de uma cédula profissional emitida pela Ordem dos Enfermeiros. Todos os enfermeiros membros da Ordem
têm os direitos e deveres decorrentes do Estatuto da Ordem dos Enfermeiros. Os enfermeiros têm o direito de exercer livremente a profissão, sem qualquer tipo de limitações a não ser as decorrentes do código deontológico, das leis vigentes e do regulamento do exercício da enfermagem.
Segundo o Código Deontológico, “as intervenções de enfermagem são realizadas
com a preocupação da defesa da liberdade e da dignidade da pessoa humana e do enfermeiro”. A relação profissional deve ser dotada de valores universais como “a igualdade”, “a liberdade responsável”, “a verdade e justiça”, “o altruísmo e a solidariedade”, “a competência e o aperfeiçoamento profissional” 31.
O enfermeiro, enquanto membro da Ordem, deve cumprir as normas deontológicas
e as leis que regem a profissão, responsabilizar-se pelas decisões que toma e pelos atos
que pratica ou delega, proteger e defender a pessoa humana das práticas que contrariam a lei, a ética ou o bem comum e ser solidário para com a comunidade.
O Código Deontológico descreve também o dever do enfermeiro para com a comunidade, o respeito do enfermeiro perante os valores humanos, o direito à vida e à qualidade de vida, o direito ao cuidado, o respeito pela intimidade, o dever de informação,
o dever de sigilo, o respeito pelo doente terminal.

29

Cf. DECRETO-LEI nº161. Diário da República. I Série – A. 205 (4-9-1996), p. 2959-2962.
Cf. DECRETO-LEI nº104.Diário da República. I Série- A. 93 (21-04-1998), P.1739-1757.
31 Idem, p.1754.
30
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O enfermeiro deve manter no desempenho das suas funções, um padrão de conduta pessoal que dignifique a profissão e assumir a excelência do exercício em todo o
ato profissional.
CONCLUSÃO
As alterações verificadas a nível da carreira e do ensino em enfermagem pretendem
dar resposta a uma prática profissional cada vez mais exigente e complexa. Verificámos
que ao longo das várias reformulações da carreira de enfermagem, existe uma preocupação crescente, em aprofundar e desenvolver conhecimentos dentro das áreas de intervenção dos enfermeiros, realizar trabalhos de investigação e aquisição de graus académicos. A formação académica e o desenvolvimento profissional atribuem aos enfermeiros um elevado número de competências e conhecimentos científicos, contribuindo para a afirmação da individualização da enfermagem, autonomia e melhoria na
prestação dos cuidados de saúde aos cidadãos.
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Ser enfermeiro na Casa do Sagrado Coração de Jesus nos finais
do século XIX
Analisa Candeias1; Luís Sá2; Alexandra Esteves3
Resumo: A Casa do Sagrado Coração de Jesus resultou dos trabalhos de restauro levados a
cabo pela Ordem Hospitaleira de S. João de Deus, sendo uma das primeiras instituições para a
assistência dos alienados em Portugal. Este estudo insere-se no domínio da assistência prestada por religiosos, e tem como objetivo conhecer as responsabilidades dos enfermeiros, que
eram também irmãos de S. João de Deus, na Casa do Sagrado Coração de Jesus, pelos finais do
século XIX. Recorremos às seguintes fontes, que se encontram na Biblioteca/Centro de Documentação do Museu S. João de Deus – Psiquiatria e História: “Prontuario del Enfermero”
(1891), “Regla de Nuestro Gran Padre San Agustín y Constituciones de la Orden Hospitalaria de
Nuestro Glorioso Padre San Juan de Dios” (1899, traduzida do original de 1890) e “Fórmulas
diversas. Indulgencias y fraternidad con las demás Religiones. Cronología de los Generales y
Estadística de la Orden” (1899). Na sequência da pesquisa e da análise documental realizadas
verificámos que os irmãos enfermeiros apresentavam responsabilidades muito amplas, tanto
no que dizia respeito ao cuidado da mente como também ao cuidado do corpo. Ser enfermeiro
nesta Casa, pelos finais do século XIX, para além de todas as responsabilidades que igualmente
eram pertença dos enfermeiros laicos, incluía o viver de acordo com a espiritualidade da Ordem
Hospitaleira de S. João de Deus, seguindo o seu estilo, deixando espaço à graça, ao chamamento e à vivência da hospitalidade.

Abstract: The Casa do Sagrado Coração de Jesus resulted from the restoration effort carried
out by the Ordem Hospitaleira de S. João de Deus, being one of the first institutions to assist
the alienated in Portugal. This study belongs to the field of the assistance provided by religious,
and intends to know the responsibilities of nurses, that also were brothers of S. João de Deus,
at Casa do Sagrado Coração de Jesus, by the end of the 19th century. Were used the following
sources, that are in the Biblioteca/Centro de Documentação do Museu S. João de Deus – Psi-

1

Centro de Investigação em Enfermagem – Universidade do Minho (CIEnf-UMinho). Doutoranda em Enfermagem
no Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Católica Portuguesa. Centro de Investigação Interdisciplinar em
Saúde (CIIS).
2 Universidade Católica Portuguesa – Instituto de Ciências da Saúde. Centro de Investigação Interdisciplinar em Saúde (CIIS).
3 Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Católica Portuguesa. Laboratório de Paisagens, Património e Território (Lab2pt), Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho.
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quiatria e História: “Prontuario del Enfermero” (1891), “Regla de Nuestro Gran Padre San Agustín y Constituciones de la Orden Hospitalaria de Nuestro Glorioso Padre San Juan de Dios”
(1899, translated from the original of 1890) and “Fórmulas diversas. Indulgencias y fraternidad
con las demás Religiones. Cronología de los Generales y Estadística de la Orden” (1899). In the
sequence of the research and documentary analysis developed, it was verified that the nurses
presented wide responsibilities, regarding the care of the mind as well as the care of the body.
Being a nurse in this institution, by the end of the 19th century, beyond to all the responsibilities
that the lay nurses also presented, it included living according to the spirituality of the Ordem
Hospitaleira de S. João de Deus, following its style, leaving a space to grace, to the calling and
to the experience of the hospitality.
Resumen: La Casa do Sagrado Coração de Jesus resultó de los trabajos de restauración llevados
a cabo por la Ordem Hospitaleira de S. João de Deus, y fue una de las primeras instituciones
establecidas, en Portugal, para asistir a los enajenados. Este estudio se inserta en el ámbito de
la asistencia promovida por religiosos, y presenta como objetivo conocer las responsabilidades
de los enfermeros, que eran también hermanos de S. João de Deus, en la Casa do Sagrado
Coração de Jesus, por los finales del siglo XIX. Recurrimos a las siguientes fuentes, que se encuentran en la Biblioteca/Centro de Documentação do Museu S. João de Deus – Psiquiatria e
História: “Prontuario del Enfermero” (1891), “Regla de Nuestro Gran Padre San Agustín y Constituciones de la Orden Hospitalaria de Nuestro Glorioso Padre San Juan de Dios” (1899, traducida del original de 1890) y “Fórmulas diversas. Indulgencias y fraternidad con las demás Religiones. Cronología de los Generales y Estadística de la Orden” (1899). En la secuencia de la
investigación y del análisis documental realizados, verificamos que los hermanos enfermeros
presentaban responsabilidades muy amplias, tanto en lo que se refiere al cuidado de la mente,
así como al cuidado del cuerpo. Ser enfermero en esta Casa, en los finales del siglo XIX, además
de todas las responsabilidades que también pertenecían a los enfermeros laicos, incluía el vivir
de acuerdo con la espiritualidad de la Ordem Hospitaleira de S. João de Deus, siguiendo su
estilo, dejando espacio a la gracia, a la llamada y a la vivencia de la hospitalidad.

NOTAS INICIAIS
As alterações da mente são consideradas, ainda nos dias de hoje, como algo de
difícil discernimento e compreensão. As consequentes variações de comportamentos
que advêm destas alterações fogem das regras e diretrizes que a sociedade, suavemente, tem por hábito impor. No entanto, e esta é uma questão para a qual não conseguimos encontrar uma resposta exata, o que é normalidade? E onde se poderá descobrir esta normalidade preconizada, definida ou regulamentada? Estes são assuntos
que têm vindo a permanecer sem resolução concreta, tendo em conta que o próprio
ser humano é fonte de singularidade e excecionalidade e, como tal, fonte de complexidade.
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A psiquiatria e a assistência aos alienados, em Portugal, apresentaram um
grande desenvolvimento durante os anos de oitocentos4. Em 1848, em Lisboa, abriu
portas o Hospital de Rilhafoles; em 1883, no Porto, foi inaugurado o Hospital de Alienados do Conde de Ferreira; em 1893, foi admitido o primeiro alienado na Casa do Sagrado
Coração de Jesus, em Sintra; e, em 1894, foi admitida a primeira alienada na casa da
Congregação das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus, também em Sintra.
Este estudo insere-se no domínio da assistência prestada por religiosos em Portugal, em particular a assistência aos alienados, apresentando como suporte Foucault5,
e tem como objetivo descrever, ainda que de forma breve, as responsabilidades dos
enfermeiros, que eram irmãos de S. João de Deus, na Casa do Sagrado Coração de Jesus, pelos finais do século XIX. Para este efeito recorremos às seguintes fontes, que se
encontram na Biblioteca/Centro de Documentação do Museu S. João de Deus – Psiquiatria e História: “Prontuario del Enfermero” (1891), “Regla de Nuestro Gran Padre San
Agustín y Constituciones de la Orden Hospitalaria de Nuestro Glorioso Padre San Juan
de Dios” (1899, traduzida do original de 1890) e “Fórmulas diversas. Indulgencias y fraternidad con las demás Religiones. Cronología de los Generales y Estadística de la Orden” (1899).
A CASA DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS E OS SEUS ENFERMEIROS
A Casa do Sagrado Coração de Jesus, designada hodiernamente como Casa de
Saúde do Telhal, resultou dos trabalhos de restauro, em Portugal, da Ordem Hospitaleira de S. João de Deus, levados a cabo pela província espanhola da Ordem e sob a
orientação de Bento Menni, responsável pela compra da Quinta do Telhal à família Van
Zeller6. Aliás, Bento Menni, a 28 de julho de 1893, escreveu uma carta às Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus, relatando a sua estadia na Quinta do Telhal e referindo que “(…) encontro-me muito bem, pois este clima, estas águas, estas plantas
aromáticas, o sossego da casa, enfim, tudo contribui para me sinta muito bem”7. Bento
Menni, nesta carta, aludiu ainda ao encerramento dos negócios para a compra da
Quinta, que custou seis contos de reis, tendo já assinado as escrituras àquela data.
A 7 de fevereiro de 1894 chegou, à Quinta do Telhal, Augusto Carreto de Barros,
um português com dezoitp anos, que tinha professado em Ciempozuelos cinco dias

4

Consulte-se GOMES, Bernardino António. Dos Estabelecimentos de Alienados nos Estados Principais da Europa. Lisboa, Ulmeiro, 1999 (Original publicado em 1844), PULIDO, António Martins. Relatório sobre a Organização do Hospital
de Alienados em Rilhafoles. Lisboa, Imprensa Nacional, 1851, e a SENA, António Maria. Os Alienados em Portugal, I –
História e Estatística, II - Hospital do Conde de Ferreira. Lisboa, Ulmeiro, 2003 (Original publicado em 1884).
5 Atente-se a FOUCAULT, Michel. A arqueologia do saber. (Miguel Serras Parreira, trad.). Coimbra: Edições 70, 2014.
6 Veja-se em GAMEIRO, Aires (coord.). Casa de Saúde do Telhal 1º Centenário 1893-1993 – Documentos históricos e
clínicos. Lisboa: Editorial Hospitalidade, 1993.
7 Confirme-se na p.39 de Menni, Bento. A Quinta do Telhal vista pelo seu fundador Frei Bento Menni, em 28 de Julho
de 1893, Carta às Irmãs. In GAMEIRO, Aires, (coord.). Casa de Saúde do Telhal 1º Centenário 1893-1993 – Documentos
históricos e clínicos. Lisboa: Editorial Hospitalidade, 1993, pp.39-40.
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antes8. O Centro de Ciempozuelos, em Espanha, foi também fundado por Bento Menni
e era, à época, um dos centros de formação dos irmãos de S. João de Deus. Augusto
Carreto de Barros descreveu a Quinta do Telhal aquando a sua chegada, referindo que
era um local rico de uma beleza campestre, com plantas raras, horta e muitas árvores
de fruto, e um lugar “(…) repleto de variadas avezinhas, que encantavam com a sua
presença e contínuos gorgeios (…)”9. A Comunidade, aquando a chegada de Carreto
de Barros, era constituída por doze irmãos, sendo o Irmão Superior o Padre Plácido
González10.
Regressando ainda ao Verão de 1893, altura da abertura da Casa do Sagrado
Coração de Jesus, encontravam-se nesse momento, na Comunidade, cerca de oito irmãos, tendo sido o primeiro alienado recebido o Padre Caetano de Figueiredo, “(…)
de mente muito perturbada, mas pacífico”11. Em 1894, viviam na Casa, além dos doze
irmãos já mencionados, quatro alienados e, em 1900, dezasseis irmãos e trinta e seis
alienados – embora existissem leitos para receber mais doentes12. Os irmãos proviam
à subsistência da casa, em grande parte, através da mendigação pelo país, partindo em
rotas já definidas, a pés, e nunca sozinhos.
Como referimos anteriormente, eram os irmãos da Ordem Hospitaleira de S.
João de Deus que desempenhavam as funções de enfermeiros na Casa do Sagrado Coração de Jesus. O Padre Lázaro Ribeiro da Silva, em 1925, escreveu sobre o começo da
ação na Casa do Sagrado Coração de Jesus, relatando que “Os demais religiosos occupam-se em servir os enfermos. É inútil affirmar que elles são inexcediveis no carinho
e zêlo com que os tratam, e na paciencia inquebrantavel com que suportam as mil impertinencias inherentes ás enfermidades mentais (…) põem de parte a força e a violencia, para simplesmente usarem da suavidade e da doçura, que a caridade inspira”13.
De acordo com as Constituições da Ordem, traduzidas do original de 1890, deveriam ser admitidos à mesma homens com mais de dezoito anos e menos de trinta e
cinco, de boa consciência, calmos, entusiastas da virtude e da perfeição, com devoção

8

Consulte-se em CARRETO DE BARROS, Augusto. A Nossa Casa de Saúde do Telhal Durante os seus Primeiros 50
Anos de Existência 29 de Junho de 1893 – 1943. In GAMEIRO, Aires (coord.). Casa de Saúde do Telhal 1º Centenário
1893-1993 – Documentos históricos e clínicos. Lisboa: Editorial Hospitalidade, 1993, p.41-45
9 Confira-se na p.42 de CARRETO DE BARROS, Augusto. A Nossa Casa de Saúde do Telhal Durante os seus Primeiros
50 Anos de Existência 29 de Junho de 1893 – 1943. In, GAMEIRO, Aires (coord.). Casa de Saúde do Telhal 1º Centenário
1893-1993 – Documentos históricos e clínicos. Lisboa: Editorial Hospitalidade, 1993, pp. 41-45.
10 Considere-se CARRETO DE BARROS, Augusto. A Nossa Casa de Saúde do Telhal Durante os seus Primeiros 50 Anos
de Existência 29 de Junho de 1893 – 1943. In, GAMEIRO, Aires (coord.). Casa de Saúde do Telhal 1º Centenário 18931993 – Documentos históricos e clínicos. Lisboa: Editorial Hospitalidade, 1993, pp.41-45
11 Confirme-se na p.42 de idem.
12 Veja-se em ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS. Fórmulas diversas. Indulgencias y fraternidad con las
demás Religiones. Cronología de los Generales y Estadística de la Orden. Madrid: Imprensa del Asilo de Huérfanos del
Sagrado Corazón de Jesús, 1899 e GAMEIRO, Aires (coord.). Casa de Saúde do Telhal 1º Centenário 1893-1993 – Documentos históricos e clínicos. Lisboa: Editorial Hospitalidade, 1993
13 Confira-se na p.46 de RIBEIRO DA SILVA, Lázaro. A Casa de Saúde do Telhal em 1899. In GAMEIRO, Aires (coord.).
Casa de Saúde do Telhal 1º Centenário 1893-1993 – Documentos históricos e clínicos. Lisboa: Editorial Hospitalidade,
1993, p.46.
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e com força suficiente para aguentar as agruras da vida religiosa e comunitária 14. Os
possíveis candidatos deveriam, ainda, ser saudáveis e não apresentar qualquer tipo de
maleita mental, vícios ou anomalias físicas.
Depois de professarem, os irmãos, se recebessem a honra de ser enfermeiros,
deveriam tratar os doentes com afeto, caridade e cuidado, cuidando não apenas do
corpo, mas também da alma, atuando para que nada lhes faltasse durante o dia e a
noite. Os irmãos enfermeiros acompanhariam o médico na visita aos doentes, sempre
que esta fosse necessária, registando as prescrições para a alimentação e tratamentos.
O Enfermeiro Maior devia certificar-se que a visita médica e o dia-a-dia das enfermarias
decorriam sem complicações, exigindo a cada um que cumprisse com as suas obrigações, inclusive a obrigação do médico de animar os doentes com a sua presença 15.
De acordo com José Rodrigo, médico em Ciempozuelos e que escreveu o livro
“Prontuario del Enfermero”, os irmãos enfermeiros que assistissem aos alienados necessitariam de ser bondosos, porém, demonstrando rigor e disciplina. Para Rodrigo, os
irmãos enfermeiros eram imprescindíveis na vigilância dos alienados, visto que era através da contínua observação de comportamentos e discursos, e consequente registo,
que o médico poderia modificar o tratamento para promover a recuperação destes doentes16. Aos irmãos enfermeiros que assistissem os alienados convinha, ainda, terem
conhecimentos sobre a medicina geral e o domínio das técnicas utilizadas à época,
como por exemplo, a aplicação de sanguessugas e ventosas, o tratamento a feridas ou
a realização de sangrias; competia ainda, aos mesmos, ajudar os alienados nas atividades diárias, se estes não as conseguissem executar sozinhos 17.
Os irmãos enfermeiros vigiavam os movimentos dos doentes, em particular daqueles que apresentassem tendências suicidas, homicidas ou incendiárias, vigiando e
velando para que não surgissem complicações. A hidroterapia era também um tratamento utilizado na Casa do Sagrado Coração de Jesus, sendo os irmãos enfermeiros
responsáveis pela sua administração 18. A hidroterapia, de acordo com José Rodrigo,
poderia ser dividida em banhos e duches, sendo os primeiros frios ou quentes e, os
segundos, de chuva, escocês, pressão ou duche circular19.

14

Atente-se a ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS. Regla de Nuestro Gran Padre San Agustín y Constituciones de la Orden Hospitalaria de Nuestro Glorioso Padre San Juan de Dios. Madrid: Imprensa del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús, 1899 (Traduzido do original de 1890).
15 Idem.
16 Aliás, para Rodrigo, o trato com os alienados devia ser de uma imposição respeitosa, anotando-se em cadernos
próprios qualquer alteração que se considerasse pertinente; veja-se em RODRIGO, José. Prontuario del Enfermero.
Madrid: Imprenta y Librería de Nicolás Moya, 1891.
17 Promovendo-se a autonomia do alienado, quando possível; consulte-se idem.
18 Atente-se a GAMEIRO, Aires (coord.). Casa de Saúde do Telhal 1º Centenário 1893-1993 – Documentos históricos e
clínicos. Lisboa: Editorial Hospitalidade, 1993 e RODRIGO, José. Prontuario del Enfermero. Madrid: Imprenta y Librería
de Nicolás Moya, 1891.
19 Rodrigo considerava que a hidroterapia era um dos tratamentos mais eficazes para a alienação, devendo o enfermeiro conhecer os diferentes tipos de hidroterapia possíveis de serem utilizados; considere-se a obra de RODRIGO,
José. Prontuario del Enfermero. Madrid: Imprenta y Librería de Nicolás Moya, 1891.
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Os alienados seriam divididos por enfermarias específicas de acordo com os
seus níveis de tranquilidade, agitação ou sujidade 20 – esta habitualmente designada
desta forma devido aos comportamentos pouco higiénicos que alguns alienados apresentavam ou, ainda, por inexistência de um controlo de esfíncteres efetivo. Os alienados que se encontrassem aleitoados deveriam ser assistidos pelos irmãos enfermeiros
que apresentassem mais esmero e cuidado, sendo, muitas vezes, as úlceras por pressão prevenidas através do envolvimento da estrutura óssea com panos de algodão 21.
Se fosse necessário, e apenas mediante prescrição médica, poderiam ser utilizados instrumentos de contenção e repressão, como por exemplo o colete-de-forças, a
correia de cintura ou as luvas de contenção. Em caso de urgência, por descompensação, os irmãos enfermeiros utilizavam estes instrumentos, sem usar da violência e conscienciosos da necessidade da sua utilização, dando posteriormente conta ao médico
da sua necessidade. Os irmãos enfermeiros poderiam também incentivar o culto religioso, promovendo momentos de oração e idas à capela da Casa 22. Porém, esta intervenção deveria ser realizada de forma comedida, para prevenir o agravamento de delírios
místicos ou o principiar de alguma alteração deste género.
As responsabilidades dos irmãos enfermeiros da Casa do Sagrado Coração de
Jesus eram amplas e, no entanto, alicerçadas naquilo que era o conhecimento, à época,
da doença mental e da assistência aos alienados. Com uma base compassiva de assistência ao Outro - que necessita de ajuda e cuidados -, os irmãos enfermeiros velavam
igualmente pela sobrevivência da instituição a que pertenciam, que entrou nos anos
de novecentos de forma mais sólida, atravessando a turbulência política portuguesa
destes primeiros anos com algumas adaptações23, porém, permanecendo como uma
instituição essencial de assistência aos alienados.

NOTAS FINAIS
É notória a semelhança que as responsabilidades dos irmãos enfermeiros da
Casa do Sagrado Coração de Jesus apresentavam com as dos enfermeiros que trabalhavam nos hospitais laicos24. O mesmo sucedia em relação às normas que deveriam

20

Estas enfermarias deveriam ser vigiadas ininterruptamente; confirme-se em idem.
Ibidem.
22 Considere-se a obra ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS. Regla de Nuestro Gran Padre San Agustín y
Constituciones de la Orden Hospitalaria de Nuestro Glorioso Padre San Juan de Dios. Madrid: Imprensa del Asilo de
Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús, 1899 (Traduzido do original de 1890).
23 A título de exemplo, após a implantação da República em Portugal, os irmãos de S. João de Deus não podiam
vestir os seus hábitos, tendo de vestir-se “à civil”, de fato e gravata, e apresentar até bigode ou barba.
24 Além de todos os cuidados que os enfermeiros laicos deviam apresentar com o corpo e a higiene dos alienados,
também eram essenciais na vigilância dos mesmos e na aplicação de tratamentos, como por exemplo a hidroterapia
ou a alimentação; veja-se em CANDEIAS, Analisa; SÁ, Luís & ESTEVES, Alexandra. Broa, Caldos e Ovos: a Responsabilidade dos Enfermeiros na Alimentação dos Alienados. Um Estudo em Regulamentos e Relatórios do Hospital de
Alienados do Conde de Ferreira (1883). In SÁ, Luís; FESTAS, Constança; SUBTIL, Carlos Louzada & COSTA, Rui Manuel
Pinto (coords.). Livro de atas do III Encontro Internacional de História da Enfermagem. A Enfermagem na Oficina de
21
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orientar a sua atuação e aos procedimentos a seguir no tratamento dos alienados. De
referir, ainda, que os enfermeiros que exerciam funções em hospitais laicos tinham a
obrigatoriedade de habitar dentro dos espaços hospitalares, sendo também suas as
rotinas destes lugares, à semelhança dos irmãos enfermeiros que, por serem religiosos,
viviam em comunidade com os restantes irmãos, sendo esta a sua família – enquanto
que os enfermeiros laicos deixavam a sua família no exterior dos espaços hospitalares,
porém, muitas vezes casando e constituindo família com outros colegas que aí trabalhassem.
Ser enfermeiro na Casa do Sagrado Coração de Jesus nos finais do século XIX,
para além de todas as responsabilidades que igualmente eram pertença dos enfermeiros laicos, incluía o adotar e viver de acordo com a espiritualidade da Ordem Hospitaleira de S. João de Deus, seguindo o seu estilo, deixando espaço à graça, ao chamamento e à vivência da hospitalidade. A Casa do Sagrado Coração de Jesus, hoje Casa de
Saúde do Telhal, é uma instituição de referência no que diz respeito à prestação de
cuidados de saúde mental e psiquiatria do país, sendo produto da sua história e da história de todos aqueles que contribuíram para o alcance das suas conquistas.
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As Servas de Maria, ministras dos enfermos em Portugal
María Elena González Iglesias1
Resumo: As Servas de María Ministras dos Enfermos (SMME) são uma congregação religiosa
de mulheres, nascida em Madrid (Espanha) no ano de 1851. Elas cuidam dos doentes em suas
casas; por vezes, além disso, também em hospitais e outras instituições de caridade. As enfermeiras espanholas devem as SMME o reconhecimento oficial de identificação de enfermagem
como uma profissão, em 1915. Desde a sua fundação em meados do século XIX, a Congregação
expandiu-se por mais de 20 países. Nosso objetivo é mostrar a presença das SMME em Portugal. Para esta finalidade consultámos documentação dos arquivos das SMME, e também en
publicações da época em jornais e outras mídias escritas. As SMME chegam a Portugal pela
primeira vez em 1 de março de 1899. Nesta primeira etapa, que durará até 1910, abrem uma
casa em Porto e assistem pacientes em suas casas. Também assistiram, durante alguns meses,
no Hospital Peso de Réaga, da Diocese de Lamego. Deixam Porto no final de 1910, pouco depois
da proclamação da República em Portugal. A segunda fase das SMME em Portugal, começou
em 1936. Nos primeiros dias do mês de julho, chegam a Porto as primeiras servas de María.
Logo depois, começou a guerra e fecharam as fronteiras; então o grupo que estava indo para
Lisboa teve que atrasar a viagem por um mês. A última casa que as SMME fundaram em Portugal foi a de Coimbra, em 1953. Das três casas em Portugal, atualmente apenas a de Porto continua aberto. As outras duas tiveram que fechar, devido à falta de vocações.

Resumen: Las Siervas de María Ministras de los Enfermos (SMME) son una congregación religiosa femenina, nacida en Madrid (España) el año 1851. Se dedican al cuidado de enfermos en
sus domicilios; también se han hecho cargo de hospitales y otros establecimientos benéficos.
Las enfermeras españolas debemos a las SMME el reconocimiento oficial de la enfermería
como profesión, en 1915. Desde su fundación a mediados del siglo XIX, la congregación se ha
expandido por más de 20 países. Nuestro objetivo es mostrar la presencia de las SMME en Portugal. Para ello nos hemos servido de la documentación existente en los archivos que las
SMME, así como de publicaciones de la época en prensa y otros medios escritos. Las SMME
llegan por primera vez a Portugal el 1 de marzo de 1899. En esta primera etapa que se prolongará hasta 1910, fundan una casa en Oporto y asisten a pacientes en sus domicilios; también

1

Enfermera, Máster en Ciencias de la Enfermería. Centro de Saúde A Valenzá (Barbadás), EOXI de Ourense, Servicio
Galego de Saúde. Ourense, España.
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asisten, durante unos meses, en el Hospital Peso de Réaga, de la Diócesis de Lamego. Abandonan Oporto a finales de 1910, poco después de la proclamación de la República en Portugal.
La segunda etapa de las SMME en Portugal, se inicia en 1936. En los primeros días del mes de
julio, se hizo el traslado a Oporto. Poco después, estalló la guerra y se cerraron las fronteras,
por lo que el grupo que iba a Lisboa tuvo que atrasar el viaje un mes. La última casa que fundaron las SMME en Portugal, fue la de Coimbra, en 1953. De las tres casas en Portugal, actualmente solo permanece abierta la de Oporto. Las otras dos han debido cerrar, por falta de vocaciones.
Abstract: The Servants of Mary Ministers of the Sick (SMMS) is a religious feminine congregation, founded in Madrid (Spain) in 1851. They used to take care of those who were sick at their
homes. Even though, they also used to be in charge at hospitals and other charity establishments. Spanish nurses owe to the SMMS the official recognition of nursing as a profession, in
1915. Since its foundation in mid-19th century, the congregation expanded itself throughout
more than 20 countries. Our goal is to show the presence of the SMMS in Portugal. To do so,
we used information from archives the SMMS, as well as articles published in newspapers from
that period and other written materials. The SMMS arrive for the first time to Portugal in March
21st, 1899. In this first period, which will last until 1910, they found an establishment in Oport
and help patients at their homes; they also help, during a few months, at the Hospital Peso de
Réaga, from the Diocese of Lamego. The second period of the SMMS in Portugal, begins in
1936. In the first days of the month of July, they moved to Oport. A little later, it took place the
coup d'état in Spain, the war burst out and borders were closed, so the group traveling to Lisbon had to delay their journey for a month. The last establishment the SMMS found in Portugal,
was the one in Coimbra, in 1953. Of the three establishments in Portugal, today it only remains
active the one in Oporto. The other two must have been shut, because of a lack of vocations,
as it has been happening with other religious communities.

INTRODUCCIÓN

Las Siervas de María Ministras de los Enfermos (SMME) son una congregación católica femenina, nacida en Madrid (España) el año 1851. Se dedican al cuidado de enfermos en sus domicilios, generalmente en horario nocturno; aunque desde su fundación,
también se han hecho cargo de hospitales y otros establecimientos benéficos 2. En un
principio se fundó como beaterío3, un grupo de siete mujeres que vivían en comunidad4. Veinticinco años después, en 1876, recibirían la aprobación de la Santa Sede como
congregación religiosa5.
En aquel momento (mediados del siglo XIX) vinieron a llenar un vacío porque, aunque en España había otras asociaciones que se dedicaban a la asistencia de enfermos,

2Zugasti,

Juan Antonio. La Madre Soledad Torres Acosta y el Instituto de las Siervas de María. 2ª ed. Salamanca:
Secretariado Trinitario; 1978.
3 Panedas-Galindo, Pablo. Con María junto a la cruz. Madrid: Editorial Católica; 1984. p. 80-88.
4 Javierre, José María. Soledad de los Enfermos. 2ª ed. Madrid: Editorial Católica; 1973. p. 19-24.
5 Panedas-Galindo. Op. cit. p. 193-194.
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lo hacían en hospitales, y ninguna incluía la dedicación personal y continuada, en la vivienda del propio paciente 6.
El artífice de la idea y fundador del beaterío fue el padre Miguel Martínez Sanz, cura
párroco de Chamberí (1848-1855)7, el barrio de la periferia de Madrid en que nacieron
las SMME. Para su creación se inspiró en los siete fundadores de los Servitas en el siglo
XIII, más tarde convertidos en Orden de los Siervos de María. Y, como ellos, la fundación tuvo lugar un 15 de agosto, día de la Asunción de Nuestra Señora8.
El padre Miguel, descrito por diversos autores como intrépido, soñador e impetuoso
a la vez9, dejó la parroquia y a las SMME en 1855, para organizar la segunda expedición
misionera católica en Guinea Ecuatorial (por entonces, colonia española). Al año siguiente partió hacia Fernando Poo10, como superior de la misión que allí iba a establecer la Congregación de Propaganda Fide 11, llevándose a algunas hermanas del beaterío.
Los inicios de las SMME no fueron fáciles. Al poco tiempo de su creación, de las siete
mujeres que habían fundado el beaterío ya solo quedaba una, María Soledad (Santa Mª
Soledad Torres Acosta), considerada la verdadera fundadora de las SMME. Aquellas
mujeres tuvieron que superar muchas dificultades, entre ellas la falta de recursos económicos porque vivían fundamentalmente de donaciones y eran una comunidad poco
conocida y sin personas relevantes que les apoyasen. A ello se añadía la escasez de
personal, porque las reglas por las que se regían eran muy estrictas y la asistencia en
los domicilios de los enfermos resultaba agotadora, prolongándose durante varios
días. En esas circunstancias, las mujeres que querían ser monjas, en su mayoría se decantaban por otras comunidades de vida más sosegada. Además, las SMME tuvieron
que sortear los continuos vaivenes políticos, con etapas de gobiernos contrarios a la
actividad de las comunidades religiosas, como el Bienio Progresista (1854-1855), durante el cual se rompe el Concordato con la Iglesia Católica y se prohíbe vestir el hábito
religioso. A las SMME les supuso el retraso en la aprobación de su Reglamento, pero
no se les prohibió vestir el hábito, gracias a la intervención del Gobernador de Madrid,
a quien habían asistido en su enfermedad12. Esa inestabilidad política siguió en décadas
sucesivas, con etapas complicadas que fueron soslayando gracias a su labor discreta
que les hacía pasar desapercibidas y al hecho de que asistían a todos por igual.
Aunque siempre se dedicaron a la asistencia en domicilios, muy pronto debieron
hacerlo también en hospitales: en 1852 en el Hospital de la Venerable Orden Tercera,

6

Panedas-Galindo. Op. cit. p. 464-467
Véase Javierre. Op. cit. p. 14 y Panedas-Galindo. Op. cit. p. 101-102
8 Véase Panedas-Galindo. Op. cit. p. 80-88 y Javierre. Op. cit. p. 22.
9 Véase Vilaró i Güell, Miguel. La segunda expedición misionera al Golfo de Guinea a cargo del reverendo Miguel
Martínez Sanz, primer prefecto apostólico de Fernando Poo. Hispania Nova. 2012; (10). Disponible en: http://hispanianova.rediris.es/10/articulos/10a004.pdf [acceso: 18/01/2019]. También se puede consultar las obras de Zugasti, Panedas-Galindo y Javierre, citadas en este estudio.
10 Vilaró i Güell. Op. cit.
11 Javierre. Op. cit. p. 57-65.
12 Panedas-Galindo. Op. cit. p. 98-102
7

180

Sob o signo da História Comparada: a enfermagem na Europa do Sul
un año después lo hacían en el Hospital de San Juan de Dios y en el Hospital de Getafe,
todos en Madrid13.
Las SMME aprendían a cuidar a enfermos durante el noviciado, enseñadas por la
maestra de novicias, pero en los inicios del siglo XX comenzaron a asistir, además, a
cursos para obtener el título de enfermeras en Roma, donde tienen una casa desde
1907. Lo hicieron siguiendo el consejo del papa Pio X que había animado a obtener títulos oficiales, a todas las religiosas que se dedicaban al cuidado de enfermos14, para evitar que se les sustituyese por laicas.
Las enfermeras españolas debemos a las SMME el reconocimiento oficial de la enfermería como profesión15. Esto ocurrió en 1915, tras las gestiones que realizaron ante
el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, para poder presentarse a un examen
oficial y obtener un diploma que les permitiese ejercer la profesión en España, como
ocurría en otros países16,17. Eso dio lugar a que el 21 de mayo de 1915, se publicase la
Real Orden que aprobaba el “programa de los conocimientos necesarios para habilitar
de enfermeras a las que lo soliciten pertenecientes o no a Comunidades religiosas”18.
El examen se realizaría en la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Madrid,
hasta que las pruebas se pudieron realizar en otras universidades españolas, a partir de
1931.
Sin embargo, este programa no fue el único y coexistió durante décadas con otros
títulos que impartían escuelas privadas, como la Escuela de Enfermeras Santa Isabel de
Hungría que solo admitía alumnas laicas, y otras que nacieron al amparo de instituciones públicas, pero que impartían programas diferentes y entregaban sus propios diplomas, como ocurriría con la Escuela de la Cruz Roja Española19.
Las SMME fundaron su Escuela de Enfermeras en la casa de Madrid que hacia 1914,
ya estaba completamente equipada, a imagen de la que conocían en Roma20. Sus
alumnas asistían a los exámenes en la Facultad de Medicina de la Universidad Central

13

Panedas-Galindo. Op. cit. p. 89-94.
Archivo de la Curia General de las SMME, Roma (Italia). Continuación de lo ocurrido en la casa de Roma hasta el
año 1915. p. 5. Casa de Roma Historiales desde 1911.
15 González-Iglesias, María Elena; Amezcua, Manuel; Siles-González, José. El título de enfermera en España a través
del análisis documental: el caso de las Siervas de María, Ministras de los Enfermos. Temperamentvm 2010, 12. Disponible en: http://www.index-f.com/temperamentum/tn12/t1210.php [acceso: 12/01/2019].
16 Op. cit.
17 González-Iglesias, María Elena. Influencias italianas en el primer programa de estudios de Enfermería en España:
la "Assistenza degli Ammalati". Temperamentvm 2013, 18. Disponible en: <http://www.index-f.com/temperamentum/tn18/t1805.php> [acceso: 12/01/2019]
18 Real orden de 7 de mayo de 1915, aprobando el programa de los conocimientos que son necesarios para habilitar
de enfermeras a las que lo soliciten, pertenecientes o no a Comunidades religiosas. Gaceta de Madrid, 21 de mayo
de 1915; 141:484-486.
19 Clemente, Josep Carles. La Escuela Universitaria de Enfermeras de Madrid. Historia de una iniciativa humanitaria
de la Cruz Roja (1918-1997). Madrid: Fundamentos; 1999.
20 Se trata del Ambulatorio Scuola di San Giuseppe de Roma. Véase: González-Iglesias, María Elena y col. Op. cit.; y
Danesi-Traversari, Ester. La donna infermiera. L´Ambulatorio-Scuola San Giuseppe di Roma. La Donna Rivista quindicinale illustrata. 1909 Ene 20; (98):14-15.
14
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de Madrid. Entre 1915 y 1930, más de 200 SMME obtuvieron en esta universidad, el certificado académico que las acreditaba como enfermeras 21. Al principio solo asistían a su
escuela alumnas SMME, pero luego se permitió el acceso a otras comunidades religiosas y a mujeres laicas. Esta escuela siguió funcionando hasta 1980 22, año en que cerró
al no poder adaptarse a los nuevos requisitos para su conversión en escuela universitaria de Enfermería. Además de en España, las SMME han cursado estudios de Enfermería
desde 1913 en Italia, y en otros países en los que tenían casas.
Desde su fundación en el siglo XIX, la congregación se ha expandido por más de 20
países en cuatro continentes (Europa, Asia, América y África). En 1984, tenían 125 casas
y eran en torno a 2000 las SMME distribuidas por todo el mundo 23. Nuestro objetivo es
mostrar la presencia de las SMME en Portugal.
FUENTES DOCUMENTALES
Para este estudio se ha consultado documentación existente en los archivos de las
SMME de la Provincia de Andalucía en Sevilla, a la que pertenecían las casas de Lisboa
y Coimbra, y del archivo de la Provincia de Castilla en Santander, a la que pertenece la
casa de Oporto; así como publicaciones de la época en prensa y otros medios, contrastando la información que hemos localizado en los archivos.
LAS SIERVAS DE MARÍA EN PORTUGAL
Primera etapa (1899-1910)
Las SMME fundan su primera casa en Portugal en 1899 24, durante el gobierno de la
segunda Superiora General, sor Josefa Díaz (1887-1904). Esa fue la época de mayor
expansión de la comunidad, en la que se fundaron 83 nuevas casas, de las que 32 se
abrirían fuera de España25.
El 1 de marzo de 1899 llegaron a Oporto sor Remedios Grafia y sor Angelina García,
con la misión de abrir una casa. Para ello contaron con la ayuda del cónsul de España y
del sacerdote don José Cosgaya que las puso en contacto con las religiosas de la Visitación, en cuyo convento se alojaron. El 15 de marzo de 1899 ya contaban con el permiso
21 González-Iglesias, María

Elena. El papel de las religiosas en el reconocimiento oficial de la Enfermería, ponencia en
el XIV Congreso Nacional y IX Internacional de Historia de la Enfermería. ANIHE y el Colegio Oficial de Enfermería de
Cantabria. Santander, 7-9 de mayo de 2015.
22 Barreno-Pascual, Sor Consuelo. Historia de la primera Escuela de Enfermeras con programa oficial en España, 1915.
En: Fernández-Fernández, María Luz: García-Martínez, Antonio Claret; García-Martínez, Manuel Jesús (coordinadores). Un siglo cuidando a la sociedad. Centenario del reconocimiento oficial de la Enfermería en España. Santander:
Colegio Oficial de Enfermería de Cantabria; 2015. p. 181-185.
23 Panedas-Galindo. Op. cit. p. 633-637.
24 Archivo de las SMME de la Provincia de Castilla (Santander). Primera llegada de las Siervas de María a Oporto
(Portugal). Año 1899-1910 [documento interno, sin publicar].
25 Siervas de María. Familia religiosa de Santa María Soledad en los 150 años de fundación. Roma: Tipografía Instituto
Salesiano Pio XI; 2001.
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de las autoridades civiles y religiosas para abrir una casa y poco después se les sumaron
otras dos hermanas. Ese mismo año empezaron a cuidar a enfermos a domicilio.
Tuvieron alojamientos provisionales, hasta que el ayuntamiento les cedió el convento de las Clarisas, en la Plaça da Batalha, al que se trasladaron el 7 de septiembre de
1899. Sor Angelina, superiora de la comunidad, se desplazó a Lisboa e inició las gestiones para la aprobación del instituto de SMME y la cesión definitiva del convento. Pero
todo se frustró cuando el Gobierno publicó el Decreto de 18 de abril de 190126 y que
para ellas suponía la expulsión, “salvo el que quisiera someterse a la ley, cuya aceptación envolvía una secularización que mataba del todo la vida religiosa y a la que de ningún modo podía someterse”27.
Aunque pensaron en abandonar Portugal, finalmente decidieron quedarse, siguiendo el consejo de algunas personas benefactoras, de su confesor (don Luis Serro)
y del chantre. Se mudaron a una vivienda particular en la rúa de Boavista, 111, en la que
se quedó la superiora, las demás se distribuyeron por diversas casas, intentando pasar
desapercibidas. “Se pusieron ropa de seglar cubriendo el Santo Hábito y despojadas de
la toca, permaneciendo así mientras deliberaban sobre la ley definitiva respecto a la
Comunidades que se podían quedar en Portugal, los católicos por un lado y los masones por el Gobierno de S. M.”28.
Poco después, el 13 de julio de 1901, se trasladaron a la Diócesis de Lamego, para
hacerse cargo del Hospital Peso da Régua, mientras esperaban la aprobación del Gobierno de los nuevos estatutos que habían presentado “en virtud del Decreto expedido
por el Rey el 20 de abril, en que quedaban las Comunidades de caridad, siempre que se
legalizasen en el país y se sometiesen a la inspección de la autoridad Civil” 29.
Al parecer, las SMME eran muy apreciadas por los enfermos y por la Junta de este
hospital, pero ellas no se sentían a gusto porque no podían asistir a la Misa diaria y “el
mismo Párroco se negaba a Confesarles, porque tenía mucho que hacer o porque no
quería molestarse”30. Finalmente presentaron un pliego de condiciones para seguir en
él, pero no se las admitieron, por lo que dejaron el hospital, el 19 de marzo de 1902, y
se trasladaron a su casa de Ciudad Rodrigo (Salamanca, España).
Regresaron a Oporto en abril de 1902 y continuaron las gestiones para legalizar la
congregación en Portugal. En noviembre de ese mismo año se aprueban sus estatutos,
“en conformidad con las leyes de la Nación tanto civiles, como eclesiásticas y en mejores condiciones que otras Comunidades, teniendo permiso general para establecerse
en cualquier parte de Portugal”31. Quedan inscritas como Associação de Enfermeiras
de Nossa Senhora da Saúde32 y se dedican al cuidado de enfermos en sus hogares,
26

Villares, Artur. As ordens religiosas em Portugal nos principios do séc. XX. Revista de História. 1995; 13:195-223.
Disponible en: https://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/6363.pdf [acceso 12/01/2019].
27 Archivo de las SMME de la Provincia de Castilla (Santader). Op. cit.
28 Op. cit.
29 Op. cit.
30 Op. cit.
31 Op. cit.
32 Villares, Artur. Op. Cit.
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hasta que abandonan el país, en 1910, poco después de proclamarse la República 33. El
8 de octubre de 1910, el Gobierno de la República decretó la extinción de las órdenes
religiosas34 y “Se declaró la separación de la Iglesia y el Estado, rompiéndose las relaciones con la Santa Sede”35. En estas circunstancias, las SMME cierran la casa de Oporto
y se trasladan a España.
Segunda etapa (desde 1936)
La segunda etapa de las SMME en Portugal, se inicia en 1936. En vista del cariz que
estaban tomando los acontecimientos, en los meses previos a la Guerra Civil, sor Fernanda Iribarren, Superiora General de las SMME (1916-1952)36, escribe a las provinciales
de las casas de Andalucía y Castilla, para que hagan gestiones para abrir alguna casa en
Portugal, debido a “la necesidad de buscar una salida fuera de España, por si surgiera
una emergencia”37. Poco después, inician los trámites para fundar una casa en Lisboa
y otra en Oporto, aprovechando que en Portugal, las circunstancias habían variado,
tras la instauración de la dictadura militar en 1926, lo que había propiciado la vuelta al
país de muchas órdenes religiosas38.
Para la fundación en Oporto, contaron con la ayuda de las religiosas de María Inmaculada y con la intermediación de la Condesa de Umbrales y del Subsecretario de Hacienda en Lisboa. Las gestiones fueron muy rápidas y en los primeros días del mes de
julio de 1936, se hizo el traslado a Oporto39.
Al mismo tiempo la Provincial de las SMME de Andalucía, sor Providencia Martirio,
contó con la ayuda del padre Pablo Durán, Provincial de los Jesuitas de Sevilla, y del
Cardenal Protector, don Pedro Segura y Sáez, para fundar la casa de Lisboa. Ambos le
entregaron cartas de presentación para el Cardenal Patriarca de Lisboa, don Manuel
Gonçalves Cerejeira. El 13 de julio de 1936 la Provincial viajó a Lisboa, acompañada de
sor Providencia Tellechea; se presentaron al Cardenal que les dio la autorización para
la fundación en Lisboa. Poco después, fue el Golpe de Estado en España, estalló la
guerra y se cerraron las fronteras, por lo que el traslado a Lisboa se demoró un mes 40.
La última fundación de las SMME en Portugal, sería en Coimbra en 1953. En este
caso, fue a petición de las hermanas de la casa de Lisboa que vieron la necesidad de
tener otra comunidad cerca de la suya41.
33

Archivo de las SMME de la Provincia de Castilla (Santander). Op. cit.
Villares, Artur. Op. cit.
35 Archivo de las SMME de la Provincia de Castilla (Santander). Op. cit.
36 Siervas de María. Op. cit.
37 Op. cit.
38 Ramos-Ferreira, Oscar Manuel. Enfermagem Religiosa no Portugal do Século XX (1901-1950): Detratores e Apologistas, dois Extremos em Confronto. Pensar Enfermagem. 2014; 18(1):66-76. Disponible en: http://pensarenfermagem.esel.pt/files/Artigo6_66_76.pdf [acceso: 10/01/2019]
39 Archivo de las SMME de la Provincia de Castilla (Santander). Fundación de la casa de Oporto, julio de 1936 [documento interno, sin publicar].
40 Archivo de las SMME de la Provincia de Andalucía (Sevilla). Siervas de María, Historia Provincia de Andalucía (19122000) [documento interno, sin publicar].
41 Op. cit.
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Oporto
A Oporto viajaron un grupo de siete hermanas, con sor Dominica Irizarri como superiora de la comunidad. Se instalaron en el número 710 de la Rúa Heróis de Chaves. La
inauguración oficial de la nueva comunidad fue el 24 de octubre de 1936, probablemente un día triste por la situación en España, en donde las SMME habían tenido que
abandonar algunas de sus casas y alojarse de incógnito. Por esos días, la prensa española se hacía eco de la noticia de que la casa madre42 de las SMME en Madrid, había sido
requisada y convertida en lavadero general de las Milicias Populares 43. Cinco semanas
después, cuatro SMME de la casa de Pozuelo de Alarcón (Madrid), morirían a manos
de grupos incontrolados.
En Oporto, las SMME fueron muy bien acogidas y empezaron a asistir a enfermos
en sus domicilios, “a medida que los médicos iban conociendo a las hermanas, su modo
de cuidar a los pacientes, etc., ellos mismos se encargaban de solicitar a la Madre Superiora la asistencia para los mismos”44. A causa de las muchas solicitudes que llegaban, cada hermana tenía a su cargo hasta tres enfermos a la vez, debiendo repartir la
asistencia entre ellos. También solicitaron sus servicios el Obispo de Oporto, para un
amigo que se había puesto enfermo, y el propio Cardenal Patriarca de Lisboa, para la
atención a una sobrina y, más tarde, a su secretario particular. El Cardenal Cerejeira,
fallecería muchos años después, en 1977, cuidado por las SMME.
Además de los cuidados en domicilios, en Oporto han cooperado con el Centro de
Caridade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro45, prácticamente desde su inauguración
en 1958. Una enfermera sierva de María se desplazaba diariamente a este centro para
administrar cuidados a todos los pacientes que allí acudían y colaboraba con los médicos que pasaban consulta46.
También asistían en el Calvário de Carbalhido que en sus inicios era una casa de acogida para pacientes que no tenían lugar en los hospitales públicos o carecían de seguros47. El centro estuvo asistido durante el día por hermanas de la comunidad de Franciscanas Hospitalarias y por la noche, una enfermera sierva de María, junto con una
auxiliar.
Las SMME dejaron de prestar servicios en ambos centros a mediados de los años
noventa del siglo pasado, cuando el número de religiosas comenzó a disminuir.

42

La casa que levantaron en vida de su fundadora (Santa Mª Soledad Torres Acosta), en donde estaba el noviciado,
y que había sido el “centro de operaciones” de la Congregación, hasta que se trasladó la Curia General a Roma
(Italia), en 1930.
43 Véase los diarios ABC de 31/10/1936. p. 4; y La Voz de 30/10/1936. p. 4.
44 Archivo de las SMME de la Provincia de Castilla (Santander). Fundación de la casa de Oporto, julio de 1936. Op. cit.
45 Sobre la fundación de este centro véase: http://perpetuo-socorro.pt/instituicao/historia/
46 Archivo de las SMME de la Provincia de Castilla (Santander). Fundación de la casa de Oporto, julio de 1936. Op. cit.
47 Op. cit.
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Actualmente, la comunidad de Oporto está formada por siete hermanas y solo tres
salen a la asistencia nocturna en domicilios; las demás, dada su avanzada edad y problemas de salud, se dedican a cuidar de la casa y asisten a los pobres que acuden en
demanda de ayuda. Desde 1952, viven en rúa Oliveira Monteiro, 1119 (la casa también
tiene entrada por rúa António Meireles, 64).
Lisboa
El 28 de agosto de 1936 llegaron a Lisboa sor Nieves Rincón y sor Eulalia Gómez, y el
14 de septiembre, las cinco hermanas que completaban la fundación; la primera superiora de esta comunidad fue sor Providencia Tellechea48.
Se alojaron en el número 1 de la Praça Duque de Saldanha, pero luego hubo varios
traslados porque la comunidad iba creciendo y necesitaban más espacio, hasta que el
21 de agosto de 1961 adquirieren la casa en la que han vivido hasta su partida de Lisboa,
en Rua Forno do Tijolo, 3. En esta comunidad llegaron a ser hasta 32 hermanas 49.
En Lisboa, tuvieron muy buena acogida entre las entidades eclesiásticas y entre la
población, porque no había otra asociación que realizase su misma actividad. La asistencia a familiares de diversas autoridades, civiles y eclesiásticas, también les ayudó. En
1937, cuidaron durante su convalecencia, a la madre del Gobernador Civil de Lisboa;
este hecho sirvió para que se agilizase la autorización oficial, puesto que solo tenían la
legalización canónica50.
En 1942, asistieron a doña Concepción Andrade, esposa del doctor Carlos Dinis da
Fonseca, adjunto del Proveedor de la Santa Casa da Misericórdia, el doctor Guilherme
de Mello de Castro. Al conocer la actividad que realizaban, el doctor Mello de Castro,
solicitó que cuidasen a domicilio a enfermos pobres que acudían a la Santa Casa da
Misericórdia. Las SMME aceptaron y se firmó un contrato para la asistencia diurna y
nocturna de cinco enfermos, por lo que percibían 5000 escudos mensuales. Aunque
luego les solicitaron la atención de más pacientes 51.
La modernización en la gestión de la Santa Casa da Misericórdia y el hecho de que
la comunidad de religiosas iba disminuyendo, hizo que las SMME dejasen de prestar
asistencia para esta institución en 1993, pero siguieron al cuidado de pacientes en sus
domicilios hasta que la Superiora General envío el decreto de supresión de la casa, el 8
de febrero de 2013. Las últimas SMME abandonaron Lisboa el 26 de marzo de ese
mismo año52.
Coimbra
48

Archivo de las SMME de la Provincia de Andalucía (Sevilla). Op. cit.
Op. cit.
50 Op. cit.
51 Op. cit.
52 Archivo de las SMME de la Provincia de Andalucía (Sevilla). Supresión la Casa de Lisboa (Portugal), año 2013 y
cierre de la Casa de Coimbra, año 2003. [documento interno, sin publicar].
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La fundación de Coimbra se materializa el 13 de julio de 1953. Se inaugura la casa con
siete hermanas. Sor Inés Bereciartúa será la primera Superiora 53.
En Coimbra, además del cuidado a domicilio, tuvieron un dispensario en la portería de
la casa, que estaba abierto casi todo el día, y en el que administraban, gratuitamente,
todo tipo de cuidados de enfermería.
En 1987 iniciaron una colaboración en la Residencia da Divina Providência, dirigida
por Hermanas Franciscanas. En ella ingresaban enfermas pobres y con alto nivel de dependencia. Las SMME se encargaron del servicio de enfermería durante la noche, hasta
que dejaron el centro el año 2000, debido al reducido número de hermanas que quedaban en la comunidad y su avanzada edad.
Las SMME cerraron esta casa el 20 de mayo de 2003, por la falta de personal que les
impedía seguir con la asistencia a los enfermos. Desde su llegada a la ciudad, siempre
residieron en la Avenida Doutor Dias da Silva, 91
REFLEXIONES FINALES
Aunque las SMME son las responsables de que la profesión de enfermera esté reconocida oficialmente en España desde 1915, este hecho es muy poco conocido, al igual
que toda su actividad vinculada a la Enfermería.
En nuestros países, Portugal y España, el cuidado de los enfermos ha estado a cargo de
comunidades religiosas en muchos hospitales, hasta bien entrado el siglo XX, y también
ha estado en sus manos la formación de futuras enfermeras. Sin embargo, su labor ha
sido poco investigada por los historiadores de la Enfermería.
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Archivo de las SMME de la Provincia de Andalucía (Sevilla). Op. cit.
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O controle de epidemias segundo as Câmaras dos Representantes, de 1900 a 1910
Aliete Cunha-Oliveira1; Paulo Joaquim Pina Queirós2; Joana Pascoal3;Fábio Almeida4

Resumo: Introdução: Num projeto de investigação em história da Enfermagem, analisámos os
diários das Câmaras dos Pares do Reino (CPR) e dos Deputados da Nação (CDN), de 1900 a 1910,
onde se debateu o controle de epidemias. Tema: A peste bubónica no Porto e a varíola em
Coimbra em 1900. Objetivo: Analisar os temas tratados nas sessões das duas Câmaras, relacionados com epidemias. Fontes e recolha de dados: Diários das sessões das Câmaras. Analisámos
as páginas sensíveis aos descritores enfermeiro(s), enfermeira(s), enfermagem, enfermarias.
Análise e interpretação: Em janeiro de 1900, a CPR abordava o estado sanitário de Coimbra,
onde surgira uma epidemia de varíola. Criavam-se dois postos de vacinação, ordenava-se à policia que vigiasse a manifestação de qualquer caso, intimava-se os chefes de família a levar os
seus à vacinação, e mandava-se visitar os domicílios. Em março, a CDN discutia o relatório de
Ricardo Jorge sobre a peste bubónica no Porto e aprovava um decreto que suprimia comboios,
feiras, romarias e outros ajuntamentos, e determinava que fosse feita a inspeção médica a
quem circulasse nos comboios, não deixando seguir viagem aos que apresentassem suspeita
da doença. À chegada ao destino, quem viesse do Porto tinha de apresentar-se a inspeção médica durante nove dias seguidos. Resultados e conclusão: Analisámos a posição de especialistas
e políticos face às epidemias e respetivas medidas profiláticas. A adoção de políticas sanitárias
levou a novas práticas de higiene e saúde pública.

Abstract: Introduction: In a research project about the history of nursing in Portugal, we analyzed the diaries of the House of Peers of the Kingdom of Portugal (HPK) and of the House of
Deputies of the Nation (HDN), from 1900 to 1910, where epidemic control was discussed.
Theme: Bubonic plague in Oporto and smallpox in Coimbra in 1900. Objective: To analyze the
topics discussed in the sessions of the two Chambers, related to epidemics. Sources and data
collection: Diaries of the sessions of the Chambers. We analyzed the pages sensitive to the
descriptors nurse (s), nursing, and nursery. Analysis and interpretation: In January 1900, the
HPK addressed the state of healthcare in Coimbra, where an epidemic of smallpox had arisen.
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Two vaccination posts were set up, the police were ordered to look for the manifestation of
any case, the heads of families were summoned to take their children to vaccination, and visits
the homes were ordered. In March, the HDN discussed Ricardo Jorge's report on the bubonic
plague in Oporto and approved a decree that abolished convoys, fairs, pilgrimages and other
gatherings, and ordered that medical inspection was to be made to those who circulated on
trains, not allowing the departure of those suspected to carry the disease. Upon arriving at the
destination, those who came from Oporto had to present themselves to medical inspection for
nine consecutive days. Results and conclusion: We analyzed the position of experts and politicians in the face of epidemics and their prophylactic measures. The adoption of health policies
has led to new hygiene and public health practices.

Resumen: En un proyecto de investigación en historia de la Enfermería, analizamos los diarios
de las Cámaras de los Pares del Reino (CPR) y de los Diputados de la Nación (CDN), de 1900 a
1910, donde se debatió el control de epidemias. Tema: La peste bubónica en Oporto y la viruela
en Coimbra en 1900. Objetivo: Analizar los temas tratados en las sesiones de las dos Cámaras,
relacionados con epidemias. Fuentes y recogida de datos: Diarios de las sesiones de las cámaras. Hemos analizado las páginas sensibles a los descriptores enfermero(s), enfermera (s), enfermería, enfermerías. Análisis e interpretación: En enero de 1900, la CPR abordaba el estado
sanitario de Coimbra, donde surgió una epidemia de viruela. Se creaban dos puestos de vacunación, se ordenaba a la policía que vigilara la manifestación de cualquier caso, se intimidaba
a los jefes de familia a llevar los suyos a la vacunación, y se mandaba visitar los domicilios. En
marzo, la CDN discutía el informe de Ricardo Jorge sobre la peste bubónica en Oporto y aprobaba un decreto que suprimía trenes, ferias, romerías y otros grupos, y determinaba que se
hiciera la inspección médica a quien circulara en los trenes, no dejando seguir viaje a los que se
sospechaba enfermos. A la llegada al destino, quien viniera de Oporto tenía que presentarse la
inspección médica durante nueve días seguidos. Resultados y conclusión: Hemos analizado la
posición de expertos y políticos frente a las epidemias y de las respectivas medidas profilácticas. La adopción de políticas sanitarias llevó a nuevas prácticas de higiene y salud pública.

INTRODUÇÃO

As doenças infeciosas sobretudo as que se manifestam e desenvolvem de forma
epidémica, constituem um importante desafio em termos de saúde pública e comunitária. Neste trabalho iremos dedicar-nos a dois surtos epidémicos ocorridos nos finais
do século XIX, princípios do século X, em Portugal: um no Porto, de peste bubónica,
outro em Coimbra, de varíola. Para o efeito servimo-nos do Diário das Sessões da Câmara dos Representantes (Câmara dos Pares do Reino e Câmara dos Deputados da Nação) de 1900 a 1910. Verificámos que a informação relevante estava contida nos Diários
das Sessões do ano de 1900.
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Questão: o que discutiam as elites nestes palcos relacionado com a enfermagem?
Objetivos: Identificar os assuntos tratados nas Câmaras dos Representantes durante
os finais da Monarquia Constitucional, relacionados com a enfermagem, enfermeiros e
enfermarias, nos anos 1900-1910, nos Diários das Sessões. Descrever, analisar e enquadrar os assuntos encontrados.
Metodologia: Levantamento e análise de fontes diretas, segundo uma metodologia de
análise histórica. Através dos descritores enfermeiro(s), enfermeira(s), enfermagem,
enfermaria(s), fez-se pesquisa nos Diários das Sessões das Câmaras dos Representantes em funcionamento nos anos 1900 a 110, localizados no site da Assembleia da República, identificando os assuntos tratados e as temáticas relevantes, e fez-se o seu enquadramento com o auxílio de outros acervos documentais, seguido de leitura e análise das problemáticas e seu enquadramento diacrónico e sincrónico, e a identificação
dos temas e análise em pormenor das suas ligações e do seu contributo para a história
de enfermagem.
Análise, interpretação dos dados e resultados
Esta análise permitiu-nos encontrar e interpretar as preocupações suscitadas em
períodos de crise sanitária e as soluções apresentadas pelas autoridades sanitárias e
políticas.
Centrámo-nos na pesquisa das atas das Câmaras dos Representantes de 1900 a 1910,
ou seja, nos dez anos finais da Monarquia Constitucional, as quais relatam os debates
sobre a epidemia de varíola em Coimbra e de peste bubónica no Porto. Embora não
tivéssemos encontrado referências específicas à enfermagem, estas atas referem-se a
graves problemas de saúde pública que respeitam a todos os profissionais de saúde.
a) Varíola
A varíola também designada em Portugal como bexigas, era notada entre nós na
Idade Média como “bostelas”. A primeira noticia certa data de 1423, em Coimbra e Alcáçovas. Passou a ser motivo de referência mais frequente por parte dos médicos portugueses a partir do século XVIII com a introdução da inoculação variólica (1768), e da
vacina de Jenner (1799).
Porém, a resistência à vacinação era muito forte. Dizia-se que às pessoas vacinadas
podiam nascer chifres e pelos de vaca, e que o vacinado se poderia por a mugir ou
berrar como uma vaca. Era a chamada “minotaurização” ou evolução para Minotauro
(Morais, 2012)5 .

5

Morais, J.A. (2012). Surtos epidémicos ocorridos em Portugal na primeira metade do século XX: abordagem histórico-epidemiológica. II- Varíola. História da Medicina – Medicina Interna. Vol.19, nº1, jan-mar, 43-49.
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Em 1938, em Portugal Sanitário, Fernando da Silva Correia escrevia que é vergonhoso o número de óbitos registados em Portugal devidos à varíola. Raro era o ano em
que morriam menos de quinhentas pessoas com varíola. O mesmo autor referia-se à
proverbial renitência do povo à vacinação, como índice claro da imprevidência nacional, calculando-se em 21,5% as pessoas que ficavam cegas devido à doença. Só em 1976,
com a vacinação intensiva contra a varíola é que a OMS declara a erradicação completa
da doença no mundo (Correia, 1938)6.
Em 25 janeiro de 1900, na Câmara dos Pares do Reino, de acordo com o Diário das
Sessões, o Conde do Casal Ribeiro tecia considerações sobre o estado sanitário da cidade de Coimbra, referindo uma epidemia de varíola que começara a manifestar-se em
agosto de 1899, grassando por assim dizer exclusivamente entre gente do povo, em
poucas condições higiénicas.
Assim que surgiu a epidemia as autoridades adotaram as providências necessárias,
estabelecendo dois postos de vacinação gratuita, um na cidade alta, outro na baixa,
ordenando à policia que vigiasse a manifestação de qualquer caso, intimando os chefes de família a levar os seus à vacinação ou revacinação, organizando esses serviços
em quatro áreas geográficas, em cada uma das quais funcionava o respetivo médico
municipal, e mandando visitar os domicílios, porque, “como em geral sucede, o povo
apresenta relutância à vacinação e mesmo à assistência médica”. Finalmente “prescreveu-se o isolamento das casas onde houvesse varioloses e a sua desinfeção rigorosa, o
que se tem feito com formol, aplicado por máquinas Trillate, fornecidas pela Câmara
Municipal” (Diário da Câmara dos Pares do Reino, nº. 5, de 25 janeiro de 1900, Assembleia da República, p.33)7.
Face aos casos verificados em Coimbra, com especial incidência no hospital dos Lázaros, pergunta o conde do Casal Ribeiro: “Tem o Governo noticia oficial de grassar em
Coimbra uma epidemia de varíola? No caso afirmativo, que data tem essa informação?
Que informação tem o Governo quanto à maior ou menor gravidade da mesma epidemia, quero dizer, quantos têm sido os casos por dia e qual tem sido a percentagem de
mortalidade? Finalmente, que informações tem o governo quanto às condições higiénicas e quanto à situação do hospital dos Lázaros, destinado a recolher os variolosos?”
(Diário da Câmara dos Pares do Reino, nº. 5, de 25 de janeiro de 1900, Assembleia da
República, p.33)8.
A 3 fevereiro de 1900, o mesmo conde do Casal Ribeiro diz que tinha sabido por
notícias de ordem particular e por notícias de jornais que havia grassado desde o verão
anterior e grassava em Coimbra uma epidemia de varíola, principalmente na parte alta
da cidade. Mais adiante diz que a mesma epidemia se manifestava na freguesia de Ver-

6

Correia, F.S. (1938). Portugal Sanitário (subsídios para o seu estudo). Tipografia da empresa do anuário comercial.
Lisboa. Direção Geral de Saúde Pública.
7 Assembleia da República. (1900). Diários das Sessões da Câmara dos Pares do Reino. Ata nº5. disponível em
https://www.parlamento.pt/ArquivoDocumentacao/Paginas/default.aspx
8 Ibidem
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ride, no concelho de Montemor-o-Velho, o que mostrava que a epidemia estava a alastrar, referindo ainda dois casos graves em Coimbra, um numa criança e outro num
guarda da polícia civil.
Pede uma especial atenção do senhor ministro do Reino para “o hospital dos variolosos a que se chama o focus lazarus, mantido entre a população do castelo”, acrescentando que se atribuía a grave importância do flagelo à permanência daquele hospital
ali. Refere ainda que a 29 e 30 de janeiro o correspondente do Diário de Notícias relatava um caso muito grave de bexigas negrais, de que resultou a morte, acrescentando
que as autoridades têm tomado algumas providências, mas que o catre dos Lázaros lá
estava a irradiar o mal (Diário da Câmara dos Pares do Reino, nº. 7, de 3 de fevereiro de
1900, Assembleia da República, p.44)9.
Mais adiante, diz que Coimbra é onde está o primeiro estabelecimento científico do
país e onde, por isso mesmo, naquela altura do ano (janeiro) se juntam à população, já
de si numerosa, estudantes de diversas procedências do país, “que tantos cuidados
merecem às suas famílias pela sua saúde e bem-estar ali, além dos seus estudos”. Esses
mesmos estudantes, voltando em férias às suas terras, podiam disseminar a epidemia,
benigna que fosse, pelo que cuidado especial requeria a cidade no tocante a higiene,
uma vez que “Coimbra em matéria de saneamento, tem estado quase ao abandono,
reclamando-se do governo providências higiénicas” (Diário da Câmara dos Pares do
Reino, nº. 7, de 3 de fevereiro de 1900, Assembleia da República, p.44) 10.
A cidade de Coimbra vinha sendo alvo de uma reiterada ocorrência de surtos de
varíola, tendo havido neste inicio do século um surto em 1900 e outro em 1905. No final
do século XIX Coimbra era descrita como uma cidade antiga situada na margem direita
do Mondego, com uma malha urbana densa, recortada por ruas, ruelas, becos e quelhas, estreitas e tortuosas, com as casas acasteladas pela encosta acima ou amontoadas na parte baixa mais insalubre, e à merce das inundações do rio Mondego. Campos
verdes, hortas e quintais surgiam no meio do casario, denunciando um meio citadino
heterogéneo, metade urbano, metade rural, com uma população muito dependente
da agricultura (Correia, 2012)11
b) Peste bubónica
A peste bubónica ou peste negra é uma infeção grave, frequentemente fatal, provocada pela yersinia pestis, bactéria transmitida aos seres humanos pelas pulgas dos
roedores. Muitas vezes, dos ratos mortos, as pulgas infetavam gatos e cães, alargando

9

Assembleia da República. (1900). Diário das Sessões da Câmara dos Pares do Reino. Ata nº 007. disponível em
https://www.parlamento.pt/ArquivoDocumentacao/Paginas/default.aspx
10 Assembleia da República. (1900). Diário das Sessões da Câmara dos Pares do Reino. Ata nº 007. disponível em
https://www.parlamento.pt/ArquivoDocumentacao/Paginas/default.aspx
11 Correia, Maria Goreti (012). A doença num contexto sócio-económico-cultural. Memórias e realidades de Coimbra
no século XIX e XX. Dissertação de mestrado. Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra.
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o âmbito da transmissibilidade. O bacilo yersinia pestis foi isolado em 1894 por Alexandre Yersin. O diagnóstico é feito quando surgem sintomas típicos, como inchaço dos
gânglios linfáticos (“bubões”), febre e cansaço excessivo.
Em Portugal houve três epidemias de peste bubónica, uma no século XIV, outra no
século XVI-XVII e a última em 1899, no Porto.
Este surto de peste no Porto viria a ter um papel fundamental nas mudanças na área
da saúde pública, tendo tido Ricardo Jorge um papel central na reforma dos serviços
de saúde pública, quer no Porto, à frente dos serviços municipais de saúde pública,
quer depois, em Lisboa, na Direção-Geral de Saúde e Beneficência Pública.
A 4 de julho de 1899, Ricardo Jorge é informado, por um comerciante da cidade, da
ocorrência de alguns óbitos inexplicáveis na zona da Ribeira, na rua da Fonte Taurina.
Dois dias depois visitou o local, contabilizando quatro casos mortais em dez infetados.
“Todos viviam em prédios miseráveis e imundíssimos”. Suspeitando de peste bubónica, recomendou de imediato o internamento e o isolamento de todos os contagiados, recolheu amostras dos gânglios linfáticos infetados e hemorrágicos (bubões),
para identificação e confirmação da presença do bacilo yersinia pestis (Jorge,1899) 12.
Ricardo Jorge apelidava a cidade do Porto de “cidade cemiterial”, dado que, apesar
das medidas estatais para melhorar a higiene pública nos finais do século XIX, os problemas do Porto persistiam de uma forma brutal, sendo uma cidade industrial com uma
população de grande mobilidade, vivendo nas piores condições de salubridade. O
mesmo Ricardo Jorge, já diretor-geral da saúde e diretor do Instituto Central de Higiene, falava da situação das ilhas do Porto, como ocupadas “pelas classes ínfimas, mal
alojadas, mal tratadas e mal mantidas, onde os operários e os trabalhadores eventuais
dormiam à vez na mesma enxerga, em quartos partilhados, sem acesso a água corrente
ou saneamento básico” (Almeida, 2014)13.
A 12 de julho, Ricardo Jorge comunica ao Governador Civil que a sintomatologia e a
marcha da epidemia se assemelhavam à da peste bubónica.
A 28 do mesmo mês, escreveu um relatório à Câmara, onde afirmava estar perante
um surto de peste, e a 8 de agosto, perante as análises bacteriológicas, confirma que
se tratava de uma infeção por yersinia pestis.
A imprensa portuense fez eco das diligências tomadas. O Comércio do Porto do dia 13
de julho dá conta da visita de Ricardo Jorge à rua da Fonte Taurina. No mesmo dia, o
Jornal de Noticias faz referência aos bubões caraterísticos da doença e afirma que há
já bastante gente alarmada, embora diga que não há motivo para graves apreensões,
dado que tinham sido adotadas providências enérgicas para se evitar a propagação do
mal.
Durante mais de um mês as notícias não foram muito alarmantes. Só a partir da segunda semana de agosto é que tanto o Jornal de Notícias como o Comércio do Porto,
12

Jorge, Ricardo (1899). A peste bubónica no Porto 1899: seu descobrimento: primeiros trabalhos. Repartição de
Saúde e Hygiene da Câmara do Porto. Porto
13 Almeida, Maria Antónia Pires (2014). As epidemias nas notícias em Portugal: cólera, peste, tifo, gripe e varíola,
1854-1918. Manguinhos - História, Ciências, Saúde. V. 21,nº2, abr-jun., p. 687-708
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sem negarem a gravidade do caso, começaram a dar corpo a um processo de negação
da erupção da peste, parecendo desvalorizar a situação.
A 29 de julho, o Jornal de Noticias garantia que “manda a verdade que se diga, felizmente, no Porto, nenhuma epidemia se manifestou” e protesta contra o facto de se
ter feito constar lá fora, em França, Espanha e Inglaterra que o Porto se achava invadido por uma peste assoladora, e destas estúpidas atoardas resultava que muitos navios receavam demandar o porto e numerosas famílias tinham já desistido de vir veranear para as praias que ficavam mais próximas (Pontes, 2011) 14.
Em 17 de agosto de 1899 é publicado o decreto governamental que determinava as
primeiras medidas de controle, proibindo feiras e todo o tipo de ajuntamentos e mandava inspecionar todos aqueles que saíssem do Porto.
Perante as medidas, propostas a sociedade portuense indignou-se contra o “biopoder” personificado por Ricardo Jorge. A revolta popular levaria a que Ricardo Jorge
tivesse que abandonar a cidade e transferindo-se para Lisboa.
Tendo em conta a epidemia de peste bubónica no Porto, em 7 de março de 1900, de
acordo com o Diário das Sessões, na Câmara dos Deputados abordava-se o decreto-lei
que suprimiu, até nova resolução, todos os comboios de recreio, feiras, romarias e outros ajuntamentos, que em razão da proximidade ou das relações sociais, sejam um
pretexto para a multidão entrar na cidade do Porto, ou sair dela; que à saída dos comboios da cidade do Porto que não tivessem sido suprimidos, seria feita a inspeção médica dos passageiros e empregados dos mesmos comboios, e não se deixaria seguir
viagem a ninguém que apresentasse qualquer sintoma, ainda que só suspeito de peste
bubónica, que todos os indivíduos procedentes do Porto fossem inspecionados à chegada ao destino e obrigados a apresentar-se à inspeção médica durante nove dias consecutivos. O serviço de inspeção à chegada às estações das capitais de distrito era organizado nas mesmas estações ou parte delas, as inspeções subsequentes, a que ficavam obrigados a apresentar-se os indivíduos procedentes do Porto, seriam feitas nos
lugares indicados pelos governadores civis, nas capitais de distrito, e pelos administradores do concelho, nas outras localidades (Diário da Câmara dos Senhores Deputados
da Nação, nº.29, de 7 de março de 1900, Assembleia da República, p.13) 15.
A todos os indivíduos procedentes do Porto, por via férrea, era dada uma guia, que
eram obrigados a apresentar, quer na inspeção à chegada ao destino, quer nas inspeções subsequentes, e um duplicado da mesma guia era enviado ao competente governo civil ou administração do concelho. Logo que os comboios do Porto chegassem
às estações onde estavam organizados serviços de inspeção sanitária, os passageiros
procedentes daquela cidade eram encaminhados para o local de inspeção, onde se procederia ao respetivo exame, sendo o resultado transcrito para as referidas guias. Se
algum passageiro apresentasse qualquer sintoma suspeito, seria de imediato enviado,
14

Pontes, David (2011). Notícias do medo: as primeiras comunicações da peste de 1899 no Porto. Comunicação
apresentada no XXXI Encontro da associação portuguesa de história económica e social. FEUC.
15 Assembleia da República. (1900). Diário das Sessões da Câmara dos senhores Deputados da Nação. Ata nº 29.
disponível em https://www.parlamento.pt/ArquivoDocumentacao/Paginas/default.aspx
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com as devidas precauções e segurança, ao hospital ou posto de isolamento e observação dos indivíduos suspeitos. Enquanto se não organizassem as inspeções à chegada
dos comboios, nem por isso ficavam os passageiros desobrigados de se apresentar,
sem outro aviso, no prazo de doze horas e durante nove dias consecutivos, no governo
civil ou administração do concelho respetivos para serem examinados. Enquanto não
estivessem em funcionamento os hospitais especiais, os indivíduos atacados ou suspeitos de peste bubónica eram levados para o lazareto de Lisboa, e nas outras terras do
Reino para enfermarias privativas ou lugares provisoriamente destinados, nas devidas
condições, para esse efeito. As bagagens dos passageiros procedentes do Porto eram
desinfetadas à partida, mas as mercadorias da mesma proveniência por via marítima
podiam sair se tivessem sido desinfetadas antes da partida. Os donos ou gerentes de
hotéis, hospedarias ou estalagens ficavam obrigados a mandar diariamente à competente autoridade policial uma relação dos hóspedes ou albergados, que entrassem em
cada dia, com a declaração da respetiva proveniência. As transgressões eram punidas
com pena correspondente à desobediência qualificada, sem que se pudesse aplicar-se
apenas uma multa, ficando os indivíduos em contravenção imediatamente presos e em
custodia até serem julgados (D.L de 17 agosto de 1899).
Na ata de 8 de março de 1900, na Câmara dos Deputados fala-se do relatório do Dr.
Ricardo Jorge de 28 julho 1899, sobre a epidemia de peste bubónica que ocorria no
Porto e da comunicação do governador civil de Aveiro de 19 julho, de alguns casos de
doença na povoação de Argoncilhe, no concelho da Feira, e de dois casos de peste bubónica em filhos de um enfermeiro que exercia no Porto junto de alguns doentes que
sofriam de peste bubónica. Diz-se também que perante o relatório de Ricardo Jorge, o
governo nada fez.
Até 5 de agosto o governo em matéria de higiene e profilaxia da peste para a cidade
do Porto, apenas tinha mandado aprontar o chamado hospital de Goelas de Pau16, dois
meses depois de instalada a epidemia de peste naquela cidade. A 6 de agosto de 1899,
Ricardo Jorge, em ofício ao governo, afirmava estar feito o diagnóstico de peste, aconselhando a que se dirigisse uma circular aos médicos, prevenindo-os de que a peste
reinava na cidade.
O governo responderia a 8 de agosto, ordenando, não o isolamento dos doentes,
mas sim “que não se fizesse aviso aos médicos” (Diário da Câmara dos Senhores Deputados da Nação, nº. 30, de 8 de março de 1900, Assembleia da República, p.11)17.

16

Na realidade, o nome oficial deste “hospital barraca” era Hospital do Senhor do Bonfim. Apesar deste batismo
oficial o hospital foi sempre designado popularmente como hospital da Goelas de Pau, nome da quinta onde fora
instalado. Essa quinta pertencia a Francisco Alves Peixoto da Gama que nela se tinha instalado em meados do século
XVIII. Era oriundo de Chacim, no concelho de Bragança. Era um homem de elevada estatura, esgalgado, com pescoço muito alto, o que levou o povo a dar-lhe a alcunha de “Goelas de pau”, nome que passou à propriedade e ao
hospital que nela se instalou (Silva, Germano, 2016, acedido em
https://cadernosdalibania.blogspot.com/2016/07/goelas-de-pau.html). Em 4 de dezembro de 1914, foi-lhe dado por decreto-lei o nome de Hospital
Joaquim Urbano, em homenagem a um seu antigo diretor.
17 Assembleia da República. (1900). Diário das Sessões da Câmara dos Senhores Deputados da Nação. Ata nº 30.
disponível em https://www.parlamento.pt/ArquivoDocumentacao/Paginas/default.aspx
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Porém, a 17 de agosto de 1899 o governo publicava um decreto em que, atendendo
às circunstâncias atuais de saúde pública no Porto, estabelecia as medidas de saúde
individual e coletiva a fim de debelar a epidemia.
c) Saúde pública e política
Nos finais do século XIX ocorria uma forte discussão sobre como dar corpo a novas
práticas de saúde pública e estabelecer novas normas que se adequassem a essa necessidade (Alves & Carneiro, 2014)18.
No propósito de instituir validamente a sanidade pública do país, o governo do
Reino elaborou um regulamento geral onde “os serviços sanitários, no tocante a atribuições, competências e funcionalidade, encontrassem totalmente a sua expressão organizadora e executória” (Regulamento Geral dos Serviços de Saúde e Beneficência
Pública, 1901)19
Nos fins do século, Lisboa possuía há muito “um corpo de saúde e instituições sanitárias em condições de suficiência”20. Pelo contrário, o Porto “jazia ainda nos obsoletos
e mesquinhos moldes da organização de 3 de dezembro de 1868” 21. As exigências sanitárias, porém, levaram à instituição, pela Câmara Municipal, de um serviço de saúde
e higiene virado para a profilaxia anti-infeciosa. A epidemia de peste forçaria o governo
a estabelecer uma inspeção de serviços sanitários no Porto. Esta multiplicidade e desarticulação de respostas impunha que os serviços higiénicos fossem confiados ao Estado, o que foi estabelecido pelo decreto de 18 junho de 1901. O mesmo aconteceu na
cidade de Coimbra, não só pela sua importância citadina, mas principalmente pela população escolar, oriunda de todo o Reino, que tornava a sanidade dela de interesse
geral.
A necessidade do controle higiénico e sanitário conflituava frequentemente com as necessidades do livre comércio e da liberdade de movimentos. Porém, no preâmbulo do
Regulamento Geral dos Serviços de Saúde e Beneficência Pública, diz-se expressamente, parecendo referir-se às dificuldades sentidas no Porto por Ricardo Jorge, que
“vergar a intransigentes interesses mercanciais as imposições legitimas da higiene,
ajeitar um sistema apenas cómodo, mascarando ou postergando as exigências da saúde pública, seria afrontar e trair o direito austero da ciência e o dever sagrado da conservação individual e comum. A liberdade ou a facilidade da circulação pessoal e comercial não pode volver-se em livre câmbio de epidemias, de males difusivos que ceifam vidas e destroem fazendas, causando por onde passam danos económicos incalculáveis” (Regulamento Geral dos Serviços de Saúde e Beneficência Pública, 1901)22.

18 Alves, J.

& Carneiro, M. (2014). SAÚDE PÚBLICA E POLÍTICA: DO «CÓDIGO SANITÁRIO» AO REGULAMENTO GERAL
DE 1901. Cultura, Espaço e Memória. Nº.5. 27-43.
19 Ministério do Reino - Inspeção Sanitária dos Serviços Sanitários do Reino (1902). Regulamento Geral dos Serviços
de Saúde e Beneficência Pública. Boletim dos Serviços Sanitários do Reino. Nº.1. Lisboa. Imprensa Nacional
20 Ibidem
21 Ibid.
22 Ibidem
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Este regulamento contempla o quadro de pessoal dos diversos serviços sanitários,
de onde constam diversas categorias de enfermeiros. Assim, no quadro de pessoal do
Real Instituto Bacteriológico de Lisboa consta uma enfermeira regente, uma enfermeira chefe e cinco enfermeiras e o quadro de pessoal dos serviços sanitários do porto
de Lisboa incluía dois enfermeiros.
Conclusão
Analisámos a posição de especialistas e políticos face às epidemias e respetivas medidas profiláticas na viragem do século XIX para o século XX. A adoção de políticas sanitárias levou a novas práticas de higiene e saúde pública, processo nem sempre pacífico, levando por vezes a revoltas contra o “biopoder”. Uma das facetas dessa má vontade contra o “biopoder” era a renitência das populações relativamente à vacinação.
Há que mencionar também a resistência às medidas de combate às epidemias por
parte das forças vivas das cidades, nomeadamente os comerciantes, designadamente
as medidas higiénico-sanitárias que implicassem restrições de movimentos de pessoas
e bens.

197

O fundo dos alienados, os alienados criminosos e o incisivo discurso de António José de Almeida, de 1900 a 1910
Aliete Cunha-Oliveira1; Paulo Joaquim Pina Queirós2; Joana Pascoal3;Fábio Almeida4
Resumo: Os primeiros dez anos do século XX, em Portugal, corresponderam à última década
da Monarquia. Um período político e socialmente conturbado, num grande espaço continental
e ultramarino, em que é expectável, após a criação das primeiras escolas de enfermagem na
década de oitenta do século anterior, encontrar-se sinais do lento processo de profissionalização da enfermagem. O discurso de António de Cabral relativo à construção de uma enfermaria
para alienados criminosos; a desmitificação relativa aos alienados serem doidos e estarem
cheios de doenças como a tuberculose; a lei de 4 de Julho de 1889 que tratou de prevenir lacunas relativas à falta de hospitais criando-se o fundo da beneficência pública dos alienados que
se demonstrou uma grande fraude pois o dinheiro era utilizado para tudo menos para o suporte aos hospitais e aos que dele precisavam; a falta de organização e de cuidados de higiene;
o incisivo discurso de António José de Almeida envolvendo aspetos relativos ao humanitarismo
e defesa social. Este lutou pela qualidade de vida e direitos dos alienados criminosos, mantendo uma atitude de conquista de condições nos diferentes cuidados de enfermagem e nos
direitos dos alienados à qualidade de vida; é caracterizado o crescimento da psiquiatria em
Portugal e da necessidade da especialização dos profissionais de saúde. Demonstra-se a vontade incessante de Portugal evoluir numa época de dificuldade em que a monarquia comandava.

Summary: In Portugal, the first ten years of the twentieth century corresponded to the last
decade of the Monarchy. A both socially and politically troubled period, in a great continental
and ultramarine space, in which is expectable, after the creation of the first nursing schools in
the eighties of the past century, to find signs of the slow proccess of nursing professionalization. The speech of António de Cabral relative to the construction of an infirmary to alienated
criminals; the demystification relative to the alienated being crazy and being full of diseases,
creating the alienated public charity fund that was later shown to be a big fraud since the
money was being spent in everything except the support of hospitals and of those in need; the
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lack of organization and hygiene care; the incisive speech of António José de Alemida envolving aspects relating to the humanitarianism and the social defense. This one fought for the
quality of life and the rights of the alienated criminals, mantaining an atittude of conquest of
conditions in the different cares of nursing and in the rights of the alienated to have quality of
life; the growth of psichiatry in Portugal and the need of specialization of the health professionals is characterized. The incessant will of Portugal to evolve in a time of hardship in which
the monarchy commanded is shown.
Resumen: Los primeros diez años del siglo XX en Portugal correspondían a la última década de
la monarquía. Un período político y socialmente conturbado, en un gran espacio continental y
ultramar, en que es previsible, después de la creación de las primeras escuelas de enfermería
en la década de los ochenta del siglo anterior, encontrarse signos del lento proceso de profesionalización de la enfermería. El discurso de Antonio de Cabral relativo a la construcción de
una enfermería para alienados criminales; la desmitificación relativa a los enajenados se lesionan y están llenos de enfermedades como la tuberculosis; la ley de 4 de julio de 1889 que trató
de prevenir lagunas relativas a la falta de hospitales creándose el fondo de la beneficencia pública de los alienados que se demostró un gran fraude pues el dinero se utilizaba para todo
menos para el soporte a los hospitales ya los que de él necesitaban; la falta de organización y
de cuidados de higiene; el incisivo discurso de Antonio José de Almeida involucrando aspectos
relativos al humanitarismo y defensa social. Este luchó por la calidad de vida y derechos de los
alienados criminales, manteniendo una actitud de conquista de condiciones en los diferentes
cuidados de enfermería y en los derechos de los alienados a la calidad de vida; Se caracteriza
por el crecimiento de la psiquiatría en Portugal y la necesidad de especialización de los profesionales de la salud. Representa la implacable voluntad de Portugal evolucionar en tiempos de
dificultad que gobernaba la monarquía.

INTRODUÇÃO

Estudou-se o período 1900-1910, inserido no projeto de investigação da história da
enfermagem na monarquia constitucional. Tema: O fundo dos alienados, os alienados
criminosos, e o incisivo discurso de António José de Almeida. Objetivo: Analisar os assuntos tratados nas Câmaras dos Pares Reino (CPR) e do Senhores Deputados da Nação (CSDNP), relacionados com o tema O fundo dos alienados, os alienados criminosos,
e discurso de António José de Almeida. Fontes e recolha de dados: Pesquisa nos diários
das sessões da CPR e na CSDN, no sítio informático da Assembleia da República. Fez-se
o levantamento, analisou-se e enquadrou-se as páginas sensíveis a descritores selecionados, identificando temáticas. Análise e interpretação: Surge em 1903 o projeto de lei
nº 4 sobre alterações ao regime penitenciário, onde António de Cabral numa discussão
com o Sr. Presidente refere que este é “...inútil, contraditório e defeituoso” (Câmara
dos senhores deputados da nação Portugueza (CSDNP), nº17, de 4 de fevereiro de 1903,
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p. 6-7). Afirma que após análise de artigo a artigo, este ainda contém muitos erros. Decide fazer nova ordem de considerações ao Sr. Ministro da Justiça, relativamente à lei
de 1903, mas “sem de modo algum querer trazer erudição barata” (CSDNP, nº17, de 4
de fevereiro de 1903, p. 6-7). Nessa discussão de projeto é pretendido não só desfazerse lendas em que a penitenciária Central de Lisboa se encontra envolvida, mas também
realçar que em vez da alteração deste projeto seria muito mais proveitoso a construção
de uma enfermaria para alienados ciminosos, a qual já está decretada pela lei de 21 de
maio de 1896. António Cabral alude que a Penitenciária de Lisboa é quase como um
manicómio e que o Sr. Primeiro Ministro da Justiça melhor serviço prestaria ao país, se
porventura, em lugar de trazer ao Parlamento “uma futilidade como este projeto”
(CSDNP, nº17, de 4 de fevereiro de 1903, p. 6-7), empregasse os esforços na construção
de uma enfermaria. Acredita-se que a loucura se desenvolve e manifesta, devido em
grande parte aos indivíduos estarem sujeitos a um regime apertado como é o penitenciário, muitas vezes conjugado com o estado geral com que entram para a penitenciária
(mórbido latente). No entanto, não é, nem pode ser a prisão celular a determinante
exclusiva dessa loucura mas sim a predesposição mórbida dos presos. Esta depende
também das condições inerentes ao próprio condenamento. Portanto, não pode de
modo algum acusar-se a prisão celular de ser determinante única e exclusiva da loucura. Pode ser um fator ocasonal, mas nunca um fator essencial dessa loucura. Na Bélgica, em que há a adoção do sistema penitenciário, fez-se um exame comparativo entre
os presos sujeitos ao regime penitenciário na prisão de Louvan e os presos sujeitos ao
regime de prisão comum na prisão de Grand. Concluiu-se que na Penitenciária de Louvan o número de alienados é de 18 sobre 4:285 presos, ou seja: 4,2 sobre 1000 presos.
Ao passo que na prisão comum de Grand encontraram 36 loucos sobre 2:505 presos,
ou seja 14,3 por 1000 presos, o triplo. Confirmando desta forma que os casos de loucura
que se dão nas penitenciárias são devidos mais à predisposição mórbida dos presos do
que ao regime celular a que eles estão sujeitos. Em liberdade, embora o preso tenha o
gérmen da loucura latente, essa loucura não se manifesta, porque não há razão determinante para isso, mas no regime celular, com a perda da liberdade, com aquela disciplina e sujeição a que o preso está entregue evidentemente se desenvolve esse gérmen, bastando a ideia fixa da perda da liberdade para determinar a loucura. Tenta-se
desfazer a lenda de que na penitenciária de Lisboa são todos loucos lendo-se um mapa
confecionado na secretaria da mesma. Desde 1885, ano em que a penitenciária começou a funcionar, entraram 2727 condenados. O mapa indica, ano a ano, o número de
alienados que foram removidos para o hospital de Rilhafoles. A percentagem é de 3,2%,
provando-se a insignificância do número de loucos, em contrário das afirmações que
por ali se fazem. António de Cabral refere a mesma afirmação em relação aos suicídios.
Apenas 25 presos se suicidaram desde que a Penitenciária está em funcionamento, ou
seja, uma percentagem de nove décimas (0.9%). Os indivíduos sujeitos ao regime penitenciário eram por norma seres inferiores, uns com tara de loucura, outros degenera-
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dos, outros alcoólicos e epiléticos hereditários, nada mais natural haver uma percentagem de suicídio muito superior àquela que tem havido. António de Cabral, aproveita a
ocasião para instar com Sr. Primeiro Ministro da Justiça, que como representante da
nação, “faça a satisfação dos seus deveres e que cumpra aquilo que tem obrigação de
cumprir, que é olhar pelos estabelecimentos penais do país e pelo bem-estar dos presos, por forma a não lhes agravar mais a sua situação” (CSDNP, nº17, de 4 de fevereiro
de 1903, p. 6-7). Pede para o Sr. Primeiro Ministro obrigar o Sr. Ministro das Obras Públicas, a concluir rapidamente o hospital anexo à Penitenciária que ainda não começou
a funcionar por uma mesquinharia, como é a falta de pára-raios, de iluminação e de
campainhas elétricas, afirmando-se ser deplorável a falta deste estabelecimento numa
Penitenciária como a de Lisboa para tratamento dos alienados criminosos. No dia seguinte, António de Cabral debruça-se sobre o artigo 2 do projeto lei referindo, de forma
irónica, que se o Sr. Primeiro Ministro, de acordo com o seu colega das Obras Pública,
cumprisse o determinado nesta lei, prestaria um serviço enorme ao país, já que este
tem sido nulo ou quase nulo. “Até hoje nada se fez em relação aos criminosos alienados, e a verdade é que os alienados da penitenciária não se podem ali tratar, porque
não há meios para isso, e os que ali estavam lá se vão tratando conforme se pode
quando eles não atentam gravemente contra o regime disciplinar da casa; mas os que
não se podem suportar pela gravidade que a loucura atingiu, têm de ir para o hospital
de Rilhafoles, enquanto não se faz o asilo ou enfermaria especial para tratamento dos
criminosos alienados” (CSDNP, nº17, de 4 de fevereiro de 1903, p. 6-7), conclui com um
“que lastimo que o hospital anexo à Penitenciária de Lisboa ainda não esteja completo” (CSDNP, nº17, de 4 de fevereiro de 1903, p. 6-7). Tem-se gasto naquele hospital
uma infinidade de contos, devendo ficar uma obra de primeira ordem; mas a verdade
é que o Sr. Primeiro Ministro da Justiça, descurando completamente este assunto, que
é importante, não cumpre a sua obrigação como deve cumprir. Até hoje, por mais instâncias que tenha feito a direção da penitenciária, não se conseguiu que aquele hospital começasse a funcionar. O governo tem feito despesas extraordinárias, avultadíssimas e perfeitamente inúteis, mas não há dinheiro para comprar campainhas elétricas,
nem para raios, nem para se fazer a iluminação como deve de ser, a fim do hospital
anexo começar a funcionar. António de Cabral elogia a construção da penitenciária de
Lisboa quando comparada com as que visitara em outros países. António de Cabral
quando esteve em Bruxelas teve o prazer de falar com o Sr. Primeiro Ministro da Bélgica que referiu que era grave ainda não existir em Lisboa uma enfermaria especial para
alienados criminosos. Critica e refere novamente que “se em vez de trazer futilidades
para o parlamento, como este projeto, olhasse para o bem-estar dos criminosos fazendo com que se construísse essa enfermaria especial ganharia muito mais” (CSDNP,
nº17, de 4 de fevereiro de 1903, p. 6-7). António de Cabral pretende desfazer a lenda de
que na Penitenciária só existem doidos e de que há um sem número de tuberculosos.
“É certo de que há lá alguns e que o regime celular, por virtude mesmo da sua natureza,
contribui, em parte, para que se desenvolva o gérmen da tuberculose, mas dai a dizer201
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se que todos os presos morrem tuberculosos, que da penitenciária estão a sair diariamente dezenas de caixões com tuberculosos para o cemitério, está muito longe de ser
verdade” (CSDNP, nº17, de 4 de fevereiro de 1903, p. 6-7). Na penitenciária entram presos de todas a idades, indivíduos que já vão para lá verdadeiramente tuberculosos, crianças quase, para as quais, até a idade de 18 anos, há hoje a casa de correção, mas que
devia abranger presos de mais idade ainda. Pela lei que criou as casas de correção, logo
que os presos nela internados atingissem a idade de 18 anos e tinham sido condenados
à pena de prisão maior celular eram removidos para a penitenciária. Com 18 anos muitos presos não têm ainda força suficiente para sofrer um regime rigoroso como é o
celular, e é por virtude da natureza desse regime que a tuberculose encontra nesta
classe de presos mais vasto campo para se poder desenvolver. António de Cabral leu
as conclusões de um relatório do Sr. Agostinho Lucio. Este fez um estudo completo,
como médico da penitenciária de Lisboa, da tuberculose e dos estragos por ela feitos
nos presos ali internados, mostrando estatísticas interessantes.
Em 1908 todos os projetos que não partem da iniciativa ministerial dormem ordinariamente no seio das comissões, sem ao menos serem discutidos e apreciados por elas.
Apela-se para que os projetos apresentados, ou partam do mais humilde deputado, ou
venha dos leaders, que são as pessoas mais autorizadas perante os Srs. Ministros e seja
qual for o partido de onde provenham, sejam apreciados e discutidos segundo a sua
urgência e utilidade. A lei de 4 de julho de 1889, atendendo a que não havia no país
hospitais de alienados, ou manicómios suficicientes para o tratamento dos doentes curáveis e incuráveis, nem enfermarias de loucos, ou casas, ou hospitais próprios, onde
se pudessem recolher os criminosos alienados que nos tribunais são suspeitos de dementes, ou articulados como tais, tratou de prevenir essas lacunas. Dividiu o reino e as
ilhas em quatro grandes circunscrições para o serviço de alienados, cada uma delas
composta de muitos distritos, tendo como capitais, Lisboa, Coimbra, Porto e Ponta Delgada. Houve autorização por parte do governo para a construção de 4 hospitais. Um
hospital em Lisboa para 600 alienados, outro em Coimbra para 300, outro no Porto, ou
nas suas imediações, para 200 “idiotas inofensivos” (CSDNP, nº17, de 26 de maio de
1908, p. 6-7) e outro em Ponta Delgada, também para 200 alienados. Autorizou também a construção de duas enfermarias anexas ao hospital central de Lisboa, onde se
pudessem instalar os doentes de ambos os sexos sequestrados por ordem da autoridade pública. Por fim, permitiu-se a construção de enfermarias anexas às penitenciárias
centrais e ordenou-se que nessas enfermarias, bem como naquelas outras anexas no
hospital de Lisboa, se recolhessem criminosos alienados, e os que nos tribunais fossem
dados como suspeitos de dementes ou fossem articulados como tais e que por isso
precisassem de ser observados. Para suprir as despesas de tudo isto, criou-se um fundo
que se chamou de beneficência pública dos alienados, proveniente das seguintes fontes: algumas verbas do selo, o produto das apreensões do jogo, a metade do produto
da venda dos conventos suprimidos e a terça parte do produto do trabalho dos presos.
Ordenou que metade do produto da venda de conventos suprimidos fosse empregado
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em inscrições de assentamento ou títulos da dívida pública não amortizáveis, averbados para a beneficência pública dos alienados. O Governo teve ainda a autorização para
levantar por concurso a quantia de 67.200.5000 reis para mobilar o hospital central de
Lisboa, sendo essa quantia amortizável em 50 anos, com juro não excedendo a 5 por
cento, e devendo esse empréstimo ser pago pelas receitas que se fossem cobrando,
segundo a mesma lei. Declarou-se que no caso de serem insuficientes todas essas receitas, para manter os estabelecimentos dos alienados, o Governo apresentaria cortês,
anualmente, uma proposta indicando o valor com que devem contribuir os distritos de
cada círculo, para a manutenção dos seus hospitais. Muito daquilo que foi referido anteriormente não tem sido feito e o resultado disso provém que Portugal, pelos cálculos
mais seguros, tem 12000 alienados. Para este número de alienados, temos o hospital
de Rilhafoles, que pode receber 758; o Hospital de Conde de Ferreira que pode conter
520; o instituto dos irmão de São João de Deus, no Telhal, que pode hospitalizar 84; o
Instituo das irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus, na Idanha, que pode receber 150 e o Manicómio Câmara Pestana, no Funchal, com capacidade para 22 doentes, ao todo 1534. As consequências deste estado de coisas, é estarem muitos alienados fora dos hospitais à espera de vez para poderem entrar, e quando chega essa vez
ou estão mortos, ou o estado da doença é tão adiantado que torna inútil o tratamento.
As dificuldades vão crescendo, estão nos hospitais amontoados doentes incuráveis e
curáveis, de modo que o tratamento de um prejudica o tratamento de outros. Não há
um estabelecimento onde se possa tratar devidamente criminosos alienados, e observar o que nos tribunais são dados como suspeitos de loucos ou são articulados como
tais. A Misericórdia do Porto já criou para isso dois pavilhões no Hospital do Conde de
Ferreira. Acredita-se que os fundos provenientes da mencionada lei têm sido desviados
para outros destinos. Para que se possa discutir devidamente este assunto relativo ao
cumprimento desta lei foi realizado um requerimento. Neste era questionado qual o
imposto da receita cobrada para o fundo de beneficência pública dos alienados, nos
termos da lei de 4 de Julho de 1889; qual o importe das inscrições ou títulos da dívida
pública portuguesa não amortizáveis averbados para a beneficência publica dos alienados nos termos da mesma lei; se já se principiou alguns dos hospitais ou enfermarias
de que se fala nessa lei, ou se tem alguma coisa nesse sentido, ou se empregou alguma
parte da mencionada receita e finalmente que uso tem feito o governo das autorizações que essa mesma lei lhe concedeu. O mesário da Misericórdia do Porto, que administra o Hospital Conde Ferreira refere ver de perto a desgraça dos loucos. “Entramme no coração os gritos estridentes dos alienados, e passa-me continuamente pela
vista o aspeto doloroso dos idiotas” (CSDNP, nº17, de 26 de maio de 1908, p. 6-7). A
Misericórdia do Porto tem tomado tanto a peito esta questão, que já por várias vezes
pediu ao Governo que lhe desse a quantia de 100.000.8000 réis, proveniente do fundo
criado pela citada lei, prestando-se ela, com simples verba, a construir em terreno seu,
quase contiguo ao estabelecimento do Conde Ferreira, o hospital destinado para o
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Porto, e bem assim a mobilá-lo e administra-lo à sua custa, o que seria de grande vantagem para o próprio governo. Afirma que voltará a falar novamente deste assunto,
quando obtiver esclarecimentos enquanto isso apela “à sorte desses desgraçados e ao
cumprimento daquela lei” (CSDNP, nº17, de 26 de maio de 1908, p. 6-7).
No Discurso incisivo de António José de Almeida destaca-se o envolvimento de aspetos diversos: o de humanitarismo e o de defesa social. “É uma cousa indigna deixar
andar os doidos pelas ruas, divertindo a boçalidade que passa, como se agitassem os
guizos do jogral, e é uma cousa deshumana deixá-los sofrer no fundo das prisões, espancados e algemados. Mas também é uma cousa perigosa deixá-los ao abandono...”
(CSDNP, nº74, de 21 de agosto de 1908, p. 25-26). Diversos crimes são cometidos devido
à falta de resguardo e polícia social em referência a esses mórbidos, modificando a dinâmica das sociedades em que vivem. António José de Almeida acusa, desta forma, o
Governo de permitir a procriação de alienados. Afirma que nenhum país com pretensões a civilizado se encontra atrasado como Portugal em relação a este assunto da gravidade excecional. Afirma também que “a conceção teórica é um sentimento estéril,
porque, na prática somos uns desleixados cruéis” (CSDNP, nº74, de 21 de agosto de
1908, p. 25-26). Acusa do gasto do fundo da beneficiência para aliendados por parte do
estado fazendo, assim, com que a criação destes Hospitais se torne difícil, se não, até
mesmo impossível. “O que se tem praticado em Portugal, neste capítulo da beneficiência pública, é um crime repugnante de cuja nódoa jamais poderão limpar-se os seus
malévolos causadores” (CSDNP, nº74, de 21 de agosto de 1908, p. 25-26). António José
de Almeida crê que a especialização dos enfermeiros permite “atacar diretamente as
causas da loucura e travar a ação do mal, destruindo-o na sua origem” (CSDNP, nº74,
de 21 de agosto de 1908, p. 25-26). Propôs a importância da criação de um instituto
internacional com o fim de estudar e combater as causas das doenças mentais. O congresso vibrou estimulado por esta ideia e logo um congressista suíço, Loubant, ofereceu o seu castelo de Lugano para sede do futuro instituto internacional. Compara-se
este amor entusiástico pelo bem da humanidade e pelo prestígio da ciência com o
abandono, o desleixo, o desprezo e o marasmo a que Portugal tem votado o assunto.
Da mesma forma comprara-se a solicitude com que os diferentes Estados seguem de
perto o estudo dos seu alienistas com a indiferença, nem sempre isenta de ironia, com
que os Governos, em Portugal, atendem os rogos dos homens ilustres, como Júlio de
Matos, Magalhães Lemos e Bombarda, que “não se têm cansado de bradar em favor
dos doidos, mas cuja voz, perdida no espaço, não encontrou ainda eco no peito duro”
(CSDNP, nº74, de 21 de agosto de 1908, p. 25-26). Os exploradores do poder para a paga
dos seus caprichos e má intenção do seu predomínio político, defraudam, cavilosamente, o dinheiro dos doidos. Apenas alguns dos alienados estão hospitalizados andando os restantes à solta causando mal à sociedade, condicionando a assistência aos
mesmos. Há a comparação com a Alemanha e de como esta se encontra muito mais
evoluída do que Portugal, tanto em termos de ensino como de especialização. A Alemanha tem progredido constantemente na sua assistência aos alienados, tornando-se
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a desproporção com Portugal, muito grande. Em Portugal temos quatro estabelecimentos consagrados aos alienados. Dois são importantes: o hospital do Conde de Ferreira, no Porto, e o hospital de Rilhafoles, em Lisboa. Dois são pequenos: um para homens, no Telha, e outro para mulheres, em Bellas (Idanha). Há ainda um outro instituto
para alienados no Funchal: o manicómio Câmara Pestana. Mas este é apenas um ensaio; que com dificuldade comporta, apenas, vinte e dois doentes. Em termos de casas
particulares, há apenas duas em Portugal que recebem alienados com regularidade:
Uma no Porto e outra em Lisboa. Ambas comportam uma média de vinte doentes. Fazendo a comparação de Portugal de 1908 com a Alemanha de 1898, que é legítimo porque o número de doidos, segundo dizem os competentes, deve andar na mesma proporção nos dois países – nós com o 5 milhões de habitantes, números redondos, devíamos hospitalizar 7:700 doentes, hospitalizamos apenas 1:460. Enquanto na Alemanha
os estabelecimentos particulares hospitalizam menos da quarta parte do total dos doidos internados, em Portugal esses estabelecimentos internam e tratam metade, pouco
mais ou menos. “Se ao menos os 5 estabelecimentos que há em Portuga prestassem
sempre verdadeiros e autênticos serviços, ainda o mal não seria tão pavoroso”
(CSDNP, nº74, de 21 de agosto de 1908, p. 25-26). Tanto Rilhafoles como o Conde de
Ferreira têm muitos dos seus compartimentos ocupados por incuráveis epiléticos, idiotas, dementes inofensivos, loucos criminosos, gente com a qual a terapêutica nada
tem de ver e que estão a ocupar o lugar daqueles que, cá por fora “uivando pelos campos ou enjaulados nas cadeias de província como feras, cobertos de ferros, eram suscetíveis de cura” (CSDNP, nº74, de 21 de agosto de 1908, p. 25-26). O Telha e a Idanha
são mais asilos que outra coisa. De maneira que podemos sem receio de errar, chegar
a esta conclusão trágica: os doidos hospitalizados são pouquíssimos e não há, porque
o não pode haver, visto a míngua de manicómios, critério científico, humanos e socialmente proveitoso na escola dos alienados que são internados. Doentes têm esperado
2 a 3 anos em lista de espera para dar entrada no hospital. “Isto é degradante e enxovalha um povo, cortando-lhes os direitos que porventura se atribuía a ser um povo civilizado” (CSDNP, nº74, de 21 de agosto de 1908, p. 25-26). O tempo de espera é muito
longo e os loucos vão sobrevivendo visto a serem cada vez menos assassinados.
A psiquiatria venceu, e passou a ser vista finalmente como uma ciência alta, batendo com o seu nobre esplendor uma multidão de problemas. Hipócrates, médico e
filósofo, nega para a loucura, como para as outras doenças, uma génese divina. A loucura para ele, era já uma doença do cérebro, como a pneumonia era uma moléstia dos
pulmões. Hipócrates descobriu a insensibilidade física dos alienados, a aparição mais
frequente das doenças mentais na primavera, a produção das perturbações cerebrais
mais frequentes após uma longa continuidade de pesares ou de receios, a união da
melancolia e da epilepsia, a dificuldade de cura da loucura que se declara passado quarenta anos. Já aplicava tratamentos físicos e morais. A loucura, no entanto, como o
determinavam as ideias da época, foi quase exclusivamente religiosa. Absorvendo a
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atenção dos homens chamados da ciência, não lhes deixava tempo para ver o que Hipócrates, aceitando por base única da ciência a observação e a experiência, tinham isto
com clareza. A época científica da assistência aos alienados, só começa no princípio do
século XIX, que inauguram o tratamento racional das doenças mentais em asilos especiais. “Assim seguiu a psiquiatria na sua dolorosa ascensão para a verdade, por essa
Europa culta além” (CSDNP, nº74, de 21 de agosto de 1908, p. 25-26). Comparando com
a Inglaterra, o ao tempo, hospitalizava 90000 do seus 100000 alienados, enquanto Portugal com mais de 8000 hospitalizava menos de 1000. “Hoje estamos nas mesmas condições sem excluir a cadeia e as algemas para os desgraçados loucos que perturbam
pelas aldeias a tranquilidade dos caciques eleitorais” (CSDNP, nº74, de 21 de agosto de
1908, p. 25-26). A conceção dos asilos de alienados foi-se modificando conforme as exigências. “Entre os países cultos foi Portugal aquele em que o movimento de misericórdia e amor pelos loucos encontrou consciências mais duras a amortecer-lhe a energia”
(CSDNP, nº74, de 21 de agosto de 1908, p. 25-26). António Maria de Senna conseguiu a
lei de 1889, tendo o estado não cumprido o decreto aprovado. Todos os hospitais anexos foram pagos pelas obras públicas. “Não basta ter hospitais e asilos. É preciso possuí-los em boas condições, de maneira que satisfaçam as exigências da ciência moderna. É indespensável alargar os meios de combate contra a alienação mental”
(CSDNP, nº74, de 21 de agosto de 1908, p. 25-26). De 1889 a 1908 vão 18 anos e neste
período a ciência de assistir os doidos, apesar de tudo, fez estupendos progressos.
Em 1899 uma população fazia a hospitalização dos seus alienados idigentes em 11
estabelecimentos públicos com uma proporção de 1 alienado hospitalizado para 348
habitantes, o que, comparativamente com Londres se encontra muito atrasado visto
ele hospitalizarem um alienado por cada 192 habitantes. Da mesma forma o estado prefere não despender o seu dinheiro nos alienados como fazem outros países como Nova
Iorque, e que por isso se encontram muito mais avançados que Portugal.
Foi com a lei de 4 de julho de 1889, conhecida pela lei de António Maria de Senna,
em que se criavam múltiplas fontes de receita e se alargava a hospitalização dos alienados, pela construção de novos estabelecimentos. Mas essa lei nunca foi cumprida
senão para a arrecadação das receitas; as obrigações correspondentes jamais tiveram
começo sequer de execução. Há quem diga que o Estado já começou a dar aos alienados o que pertence a alienados pela disposição da lei de 22 de junho de 1898, que
manda entregar ao hospital de Rilhafoles, sob a administração do de S. José e anexos,
as quantias do fundo especial que pertencem à hospitalização dos alienados dos distritos de 1802. Na realidade essas quantias têm entrado no hospital de S. José, mas a tudo
terão servido menos aos alienados do Hospital de Rilhafoles, que não lucraram absolutamente nada com essas novas receitas que à sua sombra serviram à hospitalização
dos doentes não alienados recolhidos em S. José, Estefânia. A hospitalização não recebeu melhorias de importância e 750 doentes continuam a ser assistidos por dois médicos. Qualquer mínimo melhoramento que houvesse, como o aumento de ordenados
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aos enfermeiros, esse mesmo não foi pago pelo fundo dos alienados mas pelo aumento da população de Rilhafoles, ficando a mesma enfermagem, porque, note-se
bem, a população hospitalar tem de facto aumentado de 500 para 730 nestes últimos
dezasseis anos, mas quem paga esse aumento, e portanto alguma insignificante melhoria, são as câmaras municipais e misericórdia, sem cujas guias de responsabilidade
os doentes não podem legalmente ser admitidos. E o que elas pagam basta de sobra
para o tratamento dos doentes. A remessa de um alienado para um hospital ou para
uma colónia familial acompanhar-se-á sempre do processo original, ficando a copia ao
poder da junta. Têm preferência para a colocação numa colónia os doentes que já passaram pela observação hospitalar. Não é permitido empregar homens nas enfermarias
das alienadas. Em caso de urgência em que seja necessário aplicar a força para conter
uma doente, pode-se apelar para o auxílio dos enfermeiros, mas só de um modo excecional e pelo tempo indispensável.
É criada uma cadeira de psiquiatria em cada um dos estabelecimentos do ensino
médico do continente português.
São referidos os diretos que os médicos e enfermeiros têm em diferentes artigos.
Em cada colónia haverá um médico diretor com o ordenado de 500,5000 reis, um fiel
da fazenda, um enfermeiro, um servente, uma enfermeira e uma criada, com ordenados iguais a dois terços dos ordenados dos lugares correspondentes no hospital de Rilhafoles. Em nenhuma casa ou família poderá ser colocado mais de um alienado. As
condições de instalação serão fixadas em regulamento especial que, por proposta da
junta, o Governo decretará e vigiadas pelo médico diretor da colónia. A pensão a pagar
será de 180 reis por dia por cada alienado. Criação das casas de família para alienados,
tendo as mesmas bastante regalias.
Em 1909 chega-se à conclusão que o Hospital de Rilhafolles não lucrou absolutamente nada com o fundo dos alienados. O Hospital está acumuladissímo e chega a ter
enfermarias em que é preciso fazer camas no chão para os doentes. O que compensa
um pouco esta acumulação é a situação do estabelecimento, numa das maiores alturas
de Lisboa, que o torna fartamente ventilado, e a permanência de grande número dos
doentes durante o dia nos pátios do passeio, de modo que muitas enfermarias não são
mais que dormitórios. “Para oitocentos e tantos doentes não há mais que dois médicos, sendo um médico para homens e outro para as mulheres” (CSDNP, nº59, de 6 de
setembro de 1909, p. 9-12-13). Há comparação entre o hospital de Rilhafoles e o hospital
de Conde de Ferreira, do Porto, que tem um médico por cada 80 ou 100 doentes. É por
causa da deficiência da enfermagem que naquele Hospital se dá grande número de
evasões. A assistência, por exemplo, em Lisboa, às crianças pobres e doentes é deficientíssima. O hospital D. Estefânia foi criado para receber exclusivamente crianças. Depois, por um condenável abuso, foi transformado em hospital de mulheres, reservando-se para as crianças apenas uma enfermaria que poderá comportar 100 doentes,
número miserável para os 400000 habitantes de Lisboa. Aqui recebem tanto crianças
como as doenças cirúrgicas. Algo que não é aconselhável. “Neste país tudo serve para
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criar novos lugares e nomear mais empregados” (CSDNP, nº59, de 6 de setembro de
1909, p. 9-12-13). Definição de quem paga ou não nos hospitais tendo sempre a consicência de que quanto maior for o número de doentes pagantes que se admitirem, menos lugares ficam disponíveis para os pobres. “Este é o regime que vigora para os pobres. Quem puder pagar a taxa da tabela, encontra sempre lugar nos hospitais, qualquer que seja a sua doença, e pode demorar-se o tempo que quiser visto que não dá
prejuízo à casa; ora, como o número de camas é limitado, compreende-se bem que,
quanto maior for o número de doentes pagantes que se admitirem, tantos menos lugares ficam disponíveis para os pobres”. (CSDNP, nº59, de 6 de setembro de 1909, p.
9-12-13), Limite de visitas ao alienado hospitalizado. Condições de higiene deploráveis.
Chega-se à conclusão de que se o serviço de alienados precisa de uma grande reforma,
a assistência aos outros doentes não precisa menos e mais uma vez o orcamento de
beneficiência é pequeno quando comparado com o das outras nações.
Resultados e conclusão: Referências a enfermeiros notando-se a vantagem da sua especialização na área dos alienados, ao impedimento dos enfermeiros homens atuarem
junto das alienadas, e das evasões por falta de enfermeiros. Crítica incisiva ao facto do
previsto na legislação de António Senna não estar a ser cumprido no aproveitamento
do fundo de beneficência e na construção de enfermarias anexas às penitenciárias e
aos hospitais. A assistência aos alienados como um sinal de civilização e o seu abandono como de atraso social.
Referências:
Diários das Sessões da Monarquia Constitucional, disponível em: http://debates.parlamento.pt/catalogo/mc
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