A ESCOLA DE PUERICULTURA NO INSTITUTO DE HIGIENE INFANTIL (OU
POLICLÍNICA INFANTIL): A EDUCAÇÃO DAS CRIANÇAS E SUAS MÃES
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RESUMO
Neste artigo foram analisados aspectos do processo social que resultou na organização da
Escola de Puericultura em Curitiba nas primeiras décadas do Novecentos. A opção pelo
estudo das ideias e ações que resultaram na organização desta Escola auxilia a compreensão
da forma como as crianças eram percebidas no início do século XX na capital do estado do
Paraná. O recorte temporal é balizado pela instalação da Escola de Puericultura, em 1917 e
inaugurado oficialmente em 1930 como Escola de Mãezinhas no Hospital de Crianças de
Curitiba. Portanto, através deste artigo, teve-se a intenção de investigar facetas do múltiplo
processo da organização da Escola de Puericultura, percebendo como se explicitava, entre
1917 e 1930, a preocupação (de médicos e outros membros da sociedade) com a educação das
crianças e suas mães, quais as ideias que permeavam os debates sobre o tema e que ações
educacionais relacionadas ao cuidado com a saúde marcaram esse processo.
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1 INTRODUÇÃO
Quem lida com uma criança é como quem equilibra um mimo leve e
frágil que à menor distração, pode cair e quebrar-se. A estatística,
cada vez maior da mortalidade infantil apavora como a de uma
guerra sangrenta, e tal calamidade é, principalmente, devida à falta
de higiene, ou seja – de conhecimentos indispensáveis à criação do
infante [...]. (VIDA DOMÉSTICA, nº. 118, 1928 apud FREIRE,
2008, p.160).

No dia 26 de outubro de 1919 a Cruz Vermelha Paranaense inaugurou junto ao
Instituto de Higiene Infantil, também chamado de Policlínica Infantil, a Escola de
Puericultura:
Hontem às 15 horas, com a presença dos srs. drs. Affonso Camargo, presidente do
Estado e Oliveira Franco, secretario do Interior, diversos medicos, algumas senhoras
e o representante desta folha, inaugurou a benemerita Cruz Vermelha Paranaense a
sua Polyclinica Infantil e Escola de Puericultura.
[...] o sr. dr. Petit Carneiro, orador official da Cruz Vermelha, que leu um bom
discurso em que, com phrases felizes, exaltou a importancia desta nova iniciativa
que vem mais uma vez patentear a benemerencia da philantropica associação que
muito honra a nossa sociedade. (GAZETA DO POVO, 27/10/1919, p. 2).2
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Em São Paulo, segundo Rocha, “o Instituto de Higiene teve papel fundamental na
articulação de um modelo de intervenção sobre a realidade social” (2002, p. 164). Guardadas
as devidas proporções, o Instituto de Higiene Infantil teria em Curitiba papel destacado como
catalisador de ações direcionadas ao cuidado de crianças, especialmente através de seu
Dispensário. Cada um desses Institutos tem suas características próprias e diferenciadas,
afinal fazem parte de diferentes espaços e realidades, mas as ideias de higiene e educação
permeavam as ações das duas instituições.
O Instituto curitibano priorizava o cuidado com crianças pobres, inclusive com
distribuição de remédios e alimentos3, e em 1925 os estudos de Clínica Pediátrica foram
transferidos para o Instituto de Proteção e Assistência à Infância do Paraná (CINTRA, 2010,
p. 184)4.

2 OBJETIVOS

Este artigo apresenta aspectos do processo social que resultou na organização da Escola
de Puericultura em Curitiba entre os anos de 1917 e 1930, cuja principal intenção foi investigar
facetas do múltiplo processo da organização desta escola, tendo entre seus objetivos:
•

Entender quais ações influenciaram e/ou contribuíram para a estruturação de uma
Escola de Puericultura em Curitiba no início do século XX;
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Pelo menos até o início dos anos 1930 foram gratuitos os serviços prestados desde 1917 pelas instituições
relacionadas à saúde e aos cuidados das crianças (e suas mães) da Cruz Vermelha Paranaense (para pobres que
eram a imensa maioria, ou eventualmente para os que podiam pagar, especialmente no caso de vacinação),
inclusive com a distribuição dos remédios que eram receitados: primeiro aviados na farmácia da Santa Casa de
Misericórdia e a partir de 8 de setembro de 1930 em farmácias da cidade devidamente autorizadas. A partir de 30
de dezembro de 1930 seria instalada pela Associação Paranaense de Farmacêuticos uma farmácia no Hospital de
Crianças (inaugurado em fevereiro de 1930) que continuou realizando o aviamento gratuito de receitas (DIÁRIO
DA TARDE, 05/04/1918, p. 1; MACEDO, 1978, p.13). Em 1937, quando o Hospital estava sob a direção da
Faculdade de Medicina do Paraná, é informado que: “Para a manutenção do Hospital de Crianças recebemos os
seguintes auxilios: do Governo do Estado 30:300$000, da Prefeitura Municipal 16:840$000; da Associação
Feminina de Proteção à Infancia 17:100$000; de Diversos donativos 18:182$000; e da Receita da Farmácia
3:804$600" (FACULDADE DE MEDICINA DO PARANÁ, 1937, p. 3. Grifo meu). Estaria o Hospital de
Crianças cobrando pelo aviamento de receitas de todos os pacientes ou apenas daqueles que declaravam poder
pagar? Não sabemos. Mas o indicativo de cobrança pode significar o aumento e diversificação da clientela do
Hospital, que não atenderia apenas as crianças pobres ou “desvalidas”, mas todas as crianças que necessitassem
de um atendimento mais especializado e/ou internação.
4
O Instituto de Proteção e Assistência à Infância do Paraná (IPAI) foi fundado inicialmente em 1905 em
Curitiba pelo médico Dr. Candido de Leão, consolidando-se em 8 de fevereiro de 1921, como a décima sétima
filial do IPAI do Rio de Janeiro, depois que a primeira iniciativa de 1905 não prosperou (GAZETA DO POVO,
06/01/1922, p. 2). O Instituto de Proteção e Assistência à Infância do Paraná se assemelhava ao instituto que
“havia sido fundada anos antes [em 1899] na cidade do Rio de Janeiro” pelo médico Arthur Moncorvo Filho.
“Segundo Moncorvo Filho, a finalidade de tal instituição voltava-se para proteger, na perspectiva higiênica,
científica e social, as mães e as crianças pobres de todas as idades” (TURINA, 2010, p. 8-9).
Revista Pedagogia em Foco, Iturama (MG), v.9, n.2, jul./dez. 2014

•

Identificar a importância da educação para os sujeitos do universo hospitalar no
processo de efetivação dos atendimentos médicos às crianças curitibanas;

•

Observar o objetivo da assistência a saúde para as mães das crianças curitibanas
através da estruturação da Escola de Puericultura;

3 A ESCOLA DE PUERICULTURA NO INSTITUTO DE HIGIENE INFANTIL

Segundo Marc Bloch, “a história não é a acumulação dos acontecimentos, de qualquer
natureza, que se tenham produzido no passado, ela é a ciência das sociedades humanas, [pois
a história é] a ciência dos homens no tempo” (BLOCH, 2001, p. 54). Conforme escreveram
Bertucci, Faria Filho e Oliveira, o historiador francês
afirmava que a história não é a ciência do passado, mas o resultado de uma relação de
mão dupla: de questões do presente que nos instigam ao estudo do passado e do
passado que pode nos ajudar a compreender (não solucionar) inquietações que temos
no presente. Isto é, questões que nos mobilizam hoje sobre qualquer período da
história [pela sua singularidade, diferença, resultados, permanências, mudanças ou
aparente novidade] são o ponto de partida para a busca histórica (2010, p. 18).

Desta forma, o chamado “método regressivo” de Bloch é elaborado a partir da ideia
segundo a qual um fenômeno histórico deve ser estudado também em suas etapas de
transformação, mas “este método (regressivo) não caminha no sentido de um começo
explicativo, mas de uma “filiação plural” que não deve ser confundida com “a origem” – as
filiações ou origens (plurais) devem ser percebidas como algo dinâmico: próprias da
sociedade humana” (BERTUCCI; FARIA FILHO; OLIVEIRA, 2010, p. 95).
Assim, a estruturação da Escola de Puericultura será estudada a partir dessa proposta
metodológica de Bloch, isto é, esse artigo procura perceber a estruturação da Escola a partir
de suas múltiplas determinações sociais, e, portanto marcadas por contradições,
concordâncias, divergências e combinações, próprias da sociedade humana (BLOCH, 2001,
p.51-68). Essa perspectiva, com ênfase no social, também é tributária de leituras da obra de
Edward P. Thompson (1981; 1998).
Desde pelo menos o século XIX, a preocupação com a constituição saudável de
crianças mobilizava diferentes segmentos sociais e era objeto de atenção médica específica no
Brasil. A puericultura entendida como o “conjunto de técnicas científicas destinadas à criação
dos filhos de forma a preservar sua saúde e garantir seu crescimento e desenvolvimento
adequados” (FREIRE, 2008, p. 160), balizaria as ações consideradas adequadas no trato de
crianças e para formar suas mães.
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De um lado, os médicos higienistas legitimavam-se como puericultores,
especialistas na promoção e manutenção da saúde das crianças, conquistando maior
autoridade na sociedade e no interior do corpo médico. De outro, contribuíam para a
redefinição dos papéis femininos e a configuração de um novo papel social para a
mulher: a mãe moderna (FREIRE, 2008, p. 160).

De acordo com Martins (2008, p. 137-138) no início do século XIX observa-se uma
grande sensibilização com os filhos, pois há uma preocupação maior tanto das famílias, como
dos órgãos governamentais, com a saúde e mortalidade das crianças que são consideradas o
futuro da nação e que, portanto, precisam ser preservadas e cuidadas. Estas preocupações são
encontradas principalmente nos registros de documentos e em texto médicos da época, nos
quais os doutores propõem “a forma de se cuidar dos filhos” (MARTINS, 2008, p. 138). Os
médicos puericultores propõem um tripé entre a ação médica, o Estado e as mães; estes três
agentes atuariam com a mesma finalidade: a proteção à criança. Neste tripé o Estado seria o
agente responsável em formular legislações de proteção da criança, da mulher e da família e
implementar políticas públicas. As mães seriam os agentes mais importantes: bem instruídas e
fiscalizadas pelos médicos (com o apoio do Estado e da iniciativa privada), concorreriam para
educação saudável das crianças. A tarefa primordial seria, portanto, a divulgação de práticas
médicas para manutenção da saúde entre as mães, nos consultórios ou em domicílio
(MARTINS, 2008, p. 140).
As organizações da Escola de Puericultura no Instituto de Higiene Infantil e seu
Dispensário em Curitiba se inserem, portanto, em um contexto nacional e internacional, e
foram conjugadas com demandas locais. A mais evidente dessas demandas era a redução da
mortalidade de crianças, que somando aproximadamente 50% dos óbitos do Paraná assustava
os curitibanos, como explicitavam diversas matérias dos jornais da Capital (DIÁRIO DA
TARDE, 08/01/1917, p. 1; O DIA, 20/07/1923, p. 1; GAZETA DO POVO, 05/05/1928, p. 7).
Os cuidados especializados com as crianças e a educação para as mães apareciam como
inadiáveis para muitas pessoas que, repetindo os doutores consideravam que “criar filhos
também demanda conhecimento, método e técnicas complexas” (MARTINS, 2008, p, 136).
Nesse período, no Brasil dados estatísticos apontam que as crianças pequenas
alimentadas com mamadeiras morriam 12 vezes mais que as amamentadas pelas mães,
proporção que aumentava no verão (FREIRE, 2009, p. 215). Como escreveu Freire (2009, p.
215), a principal causa de óbitos de crianças no país resultava da junção de “distúrbios
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digestivos e perturbações da nutrição” que poderiam ser resolvidos com a amamentação das
crianças, assim como com a observância de regras de higiene.
A relação sobrevivência infantil cuidados com alimentação e higiene acabava por
confiar às mães grande responsabilidade com relação ao desenvolvimento e saúde das
crianças. Desde meados do Oitocentos, médicos consideravam que, “excetuando-se os vermes
intestinais e os fatores climáticos, todas as outras causas [de mortalidade] resultavam da
incompetência de quem lidava com as crianças” (COSTA, 1989, p. 163). Para reverter tal
situação as mães deveriam ser guiadas pela ciência médica. A paulatina proximidade entre
médicos e mulheres resultou em um “maior conhecimento sobre a gravidez, o parto, os
primeiros cuidados com o recém nascido e as doenças infantis, ampliando a confiança das
mulheres nos médicos não só para atendê-las, mas também para com seus filhos pequenos”
(MARTINS, 2008, p. 138).
A organização do Instituto de Higiene Infantil em Curitiba foi, assim, conjugada com
a preocupação crescente com relação aos cuidados com as crianças, especialmente as mais
pobres, perceptível inclusive na voz das mães que, pontualmente, podem ser “ouvidas”
através dos jornais diários da cidade. Uma fala que, se muitas vezes mostrou a permanência
de práticas populares de cura entre as mulheres (que continuavam a tratar as doenças de seus
filhos com chás e rezas), também mostrou uma reivindicação de conhecimentos médicos
científicos sobre cuidados com os filhos, alimentação, higiene e saúde das crianças. Exemplo
significativo foi a coluna publicada na Gazeta do Povo intitulada “Consultório de
Ensinamentos às Mães” de autoria do Dr. Aluízio França com publicações de 1930 a abril de
1933 e durante os primeiros meses de 1943 (SIGOLO, 1998, p. 154). Na coluna o médico,
professor de Terapêutica Clínica da Faculdade de Medicina do Paraná, ensinava às mães
medidas médico-científicas de cuidados com crianças o que, como escreveu Ganz, não
“excluía a discordância da mãe em relação à prática médica, pois no momento em que (...)
[ela] escreve ao CEM [Consultório de Ensinamento às Mães] está aberta a dialogar, mesmo
que discorde do médico em parte ou totalmente” (1996, p.6)5.
Conselhos às mães e também propagandas de medicamentos direcionadas às mães
ocupam espaço significativo nas páginas dos jornais de Curitiba na segunda metade dos anos
1920. Essas propagandas, além de estimularem a compra de remédios, também colaboravam
com a “instrução” de mulheres sobre a maneira de cuidar de seus filhos.
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em GANZ, 1996; 1997 e SIGOLO, 1998.
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“Aparae as unhas de vossos filhos!” é o título de uma dessas propagandas, publicada
na Gazeta do Povo de 10 de março de 1926. O texto, que foi assinado pela “propagandista”,
recorre a preceitos de higiene doméstica e explica os males a que as crianças ficam expostas
se suas unhas não forem cortadas. Segundo a notícia, este descuido torna as unhas viveiros de
germes e ovos de vermes como os oxiúros, que quando colocados na boca se transferem para
os intestinos, onde encontrariam terreno fértil para seu desenvolvimento e multiplicação
“causando prejuizos sérios á saúde de grande parte de nossa população infantil” (GAZETA
DO POVO, 10/03/1926, p.3).
Essas propagandas e muitas outras publicadas nos jornais curitibanos, ajudavam a
formar nas mães, e também em outros membros da sociedade, um ideal de maternidade,
pautado pela atenção permanente com os filhos e presença constante na vida das crianças;
observando, por exemplo, seu choro, no caso de crianças pequenas, ou a frequência ao
banheiro, quando eram crianças mais velhas - os cuidados maternos eram imprescindíveis
para que a saúde das crianças não fosse arruinada.
Nesse período vários jornais curitibanos discutiam o tema da criança pobre que se
encontravam perambulando pelas ruas de Curitiba, colocando em risco sua saúde, educação e
futuro.
Um dos factos mais impressionantes e que desola o coração de nós todos é a falta de
protecção e principalmente instrucção em que vive grande parte da infancia,
especialmente os meninos, filhos da pobresa e victimas do infortúnio. As principaes
ruas da nossa capital, durante o dia e a noite, ate mesmo alta madrugada, vivem
repletas de garotos, crianças de oito a quatorze annos. Uma leva enorme de meninos
e meninas, sujos, famintos e maltrapilhos, por ahi perambulam, pelas ruas e, pelos
cafés, pedindo a uns e a outros uma esmola; educando-se na mais completa
ignorância E desde cedo atirados no labyrinto do vicio, da malandragem; pequeninos
ainda e já estendendo a mão à caridade. (...) (GAZETA DO POVO, 14/10/1919, p.
1).

Essas crianças necessitariam de socorro e parte dele poderia ser proporcionado pelo
Instituto de Higiene Infantil e pela Escola de Puericultura, que atenderiam as crianças e
educariam mães e filhos em hábitos saudáveis6.
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Como parte de um “atendimento integral” às crianças, até mesmo a realização de festas podem ser citadas.
Uma delas, “pelo Natal das crianças pobres”, foi organizada no Teatro Brasileiro pelas “damas” da Cruz
Vermelha Paranaense em 1921 (GAZETA DO POVO, 08/12/1921, p. 3; 22/12/1921, p. 1; 26/12/1921, p. 3). Na
festa, que aconteceu no dia 25 de dezembro às 15 horas, foram entregues para 600 crianças pobres (40 crianças
eram meninas do Orfanato do Cajuru), brinquedos, doces e balas, além de ser realizada uma apresentação de
canto e a projeção de um filme (GAZETA DO POVO, 26/12/1921, p. 3).
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Era preciso educar as mulheres para que assumissem um “novo papel social feminino”

em conjunto com as “propostas de reorganização da sociedade brasileira” propalada por
vários republicanos, muitos deles médicos, que desejavam “alcançar o progresso e a
viabilidade da nação”. Desta forma, o exercício da maternidade não poderia basear-se
somente no instinto natural das mulheres, era necessário que as mães incorporassem novos
conhecimentos difundidos pela ciência médica (FREIRE, 2008, p. 155 e 159).
Nessa perspectiva, um artigo sem assinatura, publicado em 1927 no jornal Gazeta do
Povo, felicitava o doutor Aluízio França, autor de “uma série de estudos sobre problemas
culminantes da sua especialidade, [a saúde das crianças]”. Segundo o texto do jornal:

As mães de família são, muitas vezes, (quasi sempre inconscientemente), as culpadas
dos desastres da formação physica das crianças. Ora por desleixo, ora por ignorância
completa dos menores rudimentos de hygiene e de puericultura (...) Educar as mães –
esse o grito sincero do nobre pediatra [doutor França]. Sim educar as mães, para
termos sadios os filhos, robusta a mocidade, grande e poderosa a Patria (GAZETA
DO POVO, 06/01/1927, p. 3).

Três anos antes, o próprio Aluízio França havia declarado em sessão da Cruz
Vermelha Paranaense que “a educação materna é capital na obra de protecção à criança. É
educando o lar, que se protege a infância”. Louvando o trabalho realizado há anos pela
instituição em Curitiba, doutor França destacava o papel desempenhado pelas escolas de
puericultura na educação das mulheres, afirmando que quase 100% das mães brasileiras não
sabiam criar os filhos “e a nossa alta mortalidade infantil decorre dessa ignorância” (O DIA,
11/05/1924, p. 2).
Mas, para que um número cada vez maior de mães bem educadas existisse era preciso
ensinar as próprias mulheres a ensinar. Assim, em meados de 1917 a Cruz Vermelha
Paranaense abre inscrições para um curso de Primeiros Socorros para as Enfermeiras Práticas
(publicando programa de estudos), cujas aulas seriam ministradas pelo doutor Victor Ferreira
do Amaral na Faculdade de Medicina do Paraná, as inscrições se encerrariam dia 30 de julho
(DIÁRIO DA TARDE, 28/07/1917, p. 1). Nas semanas seguintes ao término das inscrições
não foram publicadas informações sobre o número de inscritas ou se e quando as aulas
começaram. Dia 19 de fevereiro de 1918, o jornal Diário da Tarde publica propaganda de
reabertura do curso “para enfermeiras voluntarias da Cruz Vermelha [Paranaense]. Para esse
fim se acha aberta a incripção, até o dia 1º de Março, á rua Barão do Rio Branco, 96”. É
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publicado o programa do curso, idêntico ao do ano anterior (DIÁRIO DA TARDE,
19/02/1918, p. 3).
1 – Principaes noções sobre o corpo humano: ossos, articulações e musculos.
2 – Orgãos e apparelhos: vasos, coração, pulmões, fígado, estomago, rins, etc.;
respiração, circulação, digestão, etc.; regiões do corpo e trajecto das principaes
artérias.
3 – Ferimentos e contusões: sua divisão: meios de tratamento; asepsias e
anteasepcia.
4 – Fraturas e luxação, talas, gotteiras e outros apparelhos.
5 – Hemorrhagias, diversos meios de combatel-as; queimaduras e seu tratamento.
6 – Asphyxia e envenenamento: respiração artificial.
7 – Syncope, apoplexia, convulsões: cuidados immediatos.
8 – Meios de transporte de doentes e feridos.
9 – Cuidados aos enfermos em geral: temperatura, pulso e respiração: exame de
urina.
10 – Noções geraes de hygiene. Preparo de leite e do aposento do enfermo (DIÁRIO
DA TARDE, 28/07/1917, p. 1; 19/02/1918, p. 3).

No final de 1918, notícia felicita as formandas da primeira turma do curso de
Primeiros Socorros para as Enfermeiras Práticas da Cruz Vermelha Paranaense.
O professor deste curso foi o illustrado clinico dr. Vitor do Amaral, director
da Faculdade de Medicina do Parana e 1º vice presidente em exercicio, da
Cruz Vermelha [Paranaense]. A sua abnegação se deve a formação desta 1ª
turma de enfermeiras, para o cujo conseguimento não poupou esforços, pois
pesa de se ter inscripto um limitado numero de senhoras, no ano transacto,
nunca elle deixou de comparecer com a maior pontualidade e apreciavel
dedicação, nos dias das aulas respectivas (DIÁRIO DA TARDE,
21/12/1918, p. 1).

Das 6 senhoras inscritas apenas 3, Margarida Laforge, Madame Joubert e Mariana
Coelho, membros atuantes da Cruz Vermelha Paranaense, receberam o certificado de
“enfermeira voluntária” dia 19 de dezembro de 1918 (DIÁRIO DA TARDE, 21/12/1918, p.
1). Poucas mulheres inscritas, pouquíssimas as que receberam o certificado em
conhecimentos gerais sobre o corpo humano, atenção com acidentados e doentes. Observando
detidamente o programa do curso, é possível perceber a instrução sobre higiene e cuidado
com o preparo do leite e aposentos dos doentes (adultos ou crianças). O quanto estas senhoras
contribuíram para o efetivo funcionamento da Escola de Puericultura da Cruz Vermelha
Paranaense e quais pessoas (apenas médicos?) atuavam na Escola, que seria inaugurada em
1919, não foi possível saber, mas a intenção de ensinar princípios científicos de saúde para
mulheres que ensinariam outras mulheres (principalmente mães) transparece neste curso que
era ofertado para senhoras e senhoritas7.

7

Não foi encontrado programa de atividades da Escola de Puericultura da Cruz Vermelha Paranaense.
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Certo é que desde os primeiros meses da organização da Escola de Puericultura e do
Instituto de Higiene Infantil, propagandas sobre as ações da Cruz Vermelha Paranaense
destacavam as duas instituições. Esses anúncios repetitivos eram convites permanentes para
que os curitibanos, especialmente as mães curitibanas pobres, recorressem ao Instituto e a
Escola. No final de 1922 a chamada “assistencia médica medicamentos” realizada no Instituto
de Higiene Infantil atingiu um total de 5.000 crianças (menos de 2% chegaram a óbito),
segundo Livro de Registro da Cruz Vermelha Paranaense (reproduzido pelo jornal Gazeta do
Povo), número significativamente maior que os 1.295 atendimentos registrados entre outubro
de 1919 e outubro de 1920, primeiro ano do Instituto, como havia relato a senhora Izabel
Gomm (GAZETA DO POVO, 27/10/1920, p.1; 07/12/1922, p.1).
Nesse período, em meio aos debates sobre cuidados com as crianças, educação de
mães e de seus filhos, na sessão da Cruz Vermelha Paranaense de 14 de dezembro de 1928 foi
anunciada a transferência da Escola de Puericultura e do Instituto de Higiene Infantil para o
novo prédio. Na notícia publicada pela Gazeta do Povo, havia a declaração: “essa utilissima
instituição, que já conta 11 annos de assistencia diaria às crianças [desde 1917, durante a
epidemia de febre tifóide], será agora optimamente acommnodada para continuar sua
humanitária tarefa” (GAZETA DO POVO, 15/12/1928, p. 1).
Transferências anunciadas e usos de instalações aconteceram entre o final de 1928 e o
ano de 1929, mas a inauguração efetiva aconteceu festivamente dia 2 de fevereiro de 1930 e o
funcionamento da Escola de Puericultura agora no Hospital de Crianças em prédio próprio foi
destaque nos jornais curitibanos nas semanas seguintes, que inclusive detalhavam
informações sobre a instituição:
O Hospital manterá uma escola de Mãesinhas, destinada a ministrar os ensinamentos
necessários ás mulheres que se interessem pela saúde da infância a qual será gratuita
e podera ser freqüentada por senhoras e moças. Será também criado o curso de
Enfermeiras Especializadas nas mesmas condições da Escola de Mãesinhas
(GAZETA DO POVO, 12/02/1930, p. 1).

Assim, a partir da mudança da Escola de Puericultura e do Instituto de Higiene Infantil
para o novo prédio do Hospital de Crianças, muitas alterações ocorrem na estrutura de
atendimento, tanto de crianças como de mães. Exemplo desta mudança pode ser observado na
escola para a educação das mães, o que antes era Escola de Puericultura passou a ser chamado
de Escola de Mãezinhas. Seria uma tentativa de uma maior aproximação com o público leigo
ou uma redefinição de ações, com limites bem delineados sobre o que uma mãe pode ou não
fazer quando os temas são saúde e doença de seus filhos? Possivelmente as duas coisas.
Segundo Pereira, “a puericultura seria um saber a ser ensinado às moças nas escolas e a ser
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praticado pelas mães, e a pediatria seria o saber especializado, atributo do médico e daquele
profissional de ciência, conselheiro da mãe” (2008, p. 104).
Em março de 1930 foi aberta, em Edital, a matrícula para interessadas na agora
denominada Escola de Mãezinhas, que funcionaria no Hospital de Crianças para “diffundir
conhecimentos sobre hygiene pré-natal e puericultura” (GAZETA DO POVO, 22/03/1930, p.
4)8.
Inscripção para a matricula na Escola de Mãesinhas.
De ordem da Sra. Presidente do Conselho Administrativo do Hospital de Crianças,
faço publico para conhecimento das interessadas, que, de 20 a 30 do corrente acha-se
aberta, na Secretaria deste Hospital, a inscripção para a matricula na Escola de
Mãesinhas, destinada a diffundir conhecimentos sobre hygiene pré-natal e
puericultura.
Quaesquer informações serão fornecidas nesta Secretaria, diariamente, das 9 ás 11
horas.
Curityba, 17 de Março de 1930.
Dr. Octavio Silveira.
Secretario. (GAZETA DO POVO, 22/03/1930, p. 4).

Dia 1º de junho, às 10:00 horas, era inaugurada oficialmente a Escola de Mãezinhas no
Hospital de Crianças, com a presença do Diretor do Hospital, doutor Raul Carneiro e do
médico Aníbal da Rocha Loures (MACEDO, 1978, p. 12; GAZETA DO POVO, 31/05/1930,
p. 6)9.
Outra novidade anunciada foi a criação de um curso de Enfermeiras Especializadas
(depois denominada Escola Prática de Enfermeiras10), que lembrava o curso de Primeiros
Socorros para as Enfermeiras Práticas da Cruz Vermelha Paranaense do final dos anos 1910
(DIÁRIO DA TARDE, 28/07/1917, p. 1; 19/02/1918, p. 3), e também traduzia as múltiplas
origens e ações do Hospital de Crianças que se inaugurava11. Resultado de diferentes
experiências implementadas no atendimento às crianças e suas mães, o Hospital de Crianças,
graças as diversificadas relações da Cruz Vermelha Paranaense com a Faculdade de Medicina
do Paraná e com os doutores curitibanos em geral, será um local de atendimento médico cada
vez mais especializado e diversificado.

8

Editais idênticos foram publicados também em Gazeta do Povo de 28/03/1930, p. 2; 29/03/1930, p. 5; e
30/03/1930, p. 5.
9
Em Macedo (1978, p.22), existe a seguinte informação (sem data, mas pelos médicos citados, provavelmente
sobre a segunda metade dos anos 1930): “Curso de Puericultura [na Escola de Mãezinhas?] - Ministrado pelos
Drs. Ito Carias de Oliveira e Orlando Sprenger Lobo. O Hospital [de Crianças] manteve um aprendizado de
noções de puericultura muito proveitoso às senhoras mães".
10
Em 1930, o jornal Gazeta do Povo reproduziu Edital do Conselho Administrativo do Hospital de Crianças para
inscrições de interessadas na Escola Prática de Enfermeiras. As matrículas seriam realizadas na secretaria do
Hospital de 20 a 30 de março (GAZETA DO POVO, 22/03/1930, p. 4).
11
Sobre aspectos do diversificado processo de institucionalização do curso de Enfermagem na Faculdade de
Medicina do Paraná veja: FARIAS, 2010.
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No Relatório do ano de 1930 da Faculdade de Medicina do Paraná há informação que
professores e alunos usaram para seus estudos as dependências do Hospital de Crianças, que
estava organizado em seções específicas (FACULDADE DE MEDICINA DO PARANÁ,
1931, p. 36) As seções/consultórios eram: 1º consultório - Higiene Infantil - doutor Joaquim
de Paula Braga. 2º consultório - Clínica Pediátrica – professor-doutor Garcez do Nascimento.
3º consultório - Doenças infecto contagiosas – doutora Olina Terra Franco. 4º consultório Neuro psiquiatria infantil – professor-doutor Octávio da Silveira. 5º consultório - Cirurgia
infantil e ortopedia – professor-doutor Pinto Rebello. 6º Gabinete de Actinoterapia – doutora
Jozefina Flaks. 7º Laboratório de Análises Clínicas – doutor Francisco de Paula Soares Netto
(MACEDO, 1978, p. 12-13).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para muitos curitibanos, continuavam válidas as palavras publicadas sobre o Instituto
de Higiene Infantil, em artigo do jornal Gazeta do Povo de 1924:
[...] [a instituição] dirigida por distinctos profissionaes patricios que prestam os seus
serviços gratuitamente, tem amparado um grande numero de crianças que, lá,
encontram os recursos de que veem a carecer, desde a assistência medica e
pharmaceutica, aos cuidados puramente educacionaes sob o ponto de vista
hygienico, que procuram corrigir erros graves e compromettedores para a vida e a
saúde de muitas criancinhas (GAZETA DO POVO, 24/01/1924, p. 3).

Em dezembro de 1928, artigo publicado na Gazeta do Povo informava que a Escola de
Puericultura e o Instituto de Higiene Infantil, que funcionavam na Rua Barão do Rio Branco,
já seriam transferidos para as “instalações que lhe são destinadas no edifficio do Hospital [na
avenida Silva Jardim]” (GAZETA DO POVO, 15/12/1928, p. 1).
Em sua fala, Affonso Alves de Camargo, que era Presidente do Estado e membro da
Cruz Vermelha Paranaense, lembrava que, o índice de mortalidade infantil da cidade de
Curitiba era “bastante baixo”, mas enfatizava a necessidade das mães receberem no Hospital
noções de puericultura para que a saúde das crianças melhorasse (PARANÁ, 1929, p. 101).
Apontamentos que paulatinamente foram atendidos pelas ações inicialmente da Escola de
Puericultura e posteriormente pela Escola de Mãezinhas.
Este artigo, que teve como tema as ações sociais que contribuíram para a organização
da Escola de Puericultura em Curitiba no início do século XX, identificou que a educação
teve uma importância fundamental para os sujeitos do universo hospitalar no processo de
efetivação dos atendimentos médicos, principalmente porque os médicos preocupavam-se
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com a educação das crianças e suas mães, desenvolvendo ações educacionais relacionadas ao
cuidado com a saúde paralelamente aos seus atendimentos médicos. Finalmente, a Escola de
Puericultura atuou diretamente auxiliando na assistência a saúde para as mães das crianças
curitibanas, pois estas mães acabavam recebendo uma formação, principalmente, higiênica
para auxiliar no cuidado com seus filhos evitando, assim, que muitos adoecessem ou
morressem.
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