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RESUMO 

Partindo da indagação de como a filantropia pode ter sido um caminho pelo qual um bom 

número de mulheres começou a entrar, ainda que de forma tímida e convencional, na esfera da 

vida pública e política das sociedades, esta monografia investiga o protagonismo feminino, bem 

como as práticas filantrópicas femininas, no processo de organização de uma assistência médica 

de proteção à infância e à maternidade na cidade de Curitiba. Para isso, realizamos uma análise 

do contexto de idealização, criação, manutenção e modernização do Hospital das Crianças, 

atualmente conhecido como Hospital Pequeno Príncipe, no período que vai desde 1920 até 

1980. Desde suas origens, a instituição contou com recursos humanos e financeiros oriundos 

do trabalho voluntário, caritativo e filantrópico realizado por médicos e, principalmente, por 

mulheres das elites e classes médias da cidade. A pesquisa aqui apresentada foi dividida em três 

capítulos. O primeiro analisa os discursos e processos que denominamos por feminilização da 

bondade, da filantropia e das ações de socorro e amparo social. O segundo, em linhas gerais, 

realiza uma incursão nas dinâmicas de institucionalização da questão social brasileira, 

principalmente no que se refere à elaboração de políticas públicas de proteção à infância e à 

maternidade. O terceiro é dedicado a analisar alguns aspectos da história do Hospital das 

Crianças, no período que vai de 1920 a 1980, a fim de detectar, problematizar e caracterizar a 

participação e protagonismo de mulheres nos caminhos percorridos pela instituição. Para isso 

analisamos publicações de períodos locais do início do século, documentações da própria 

instituição hospitalar e uma entrevista realizada por nós com Ety Gonçalves Forte, presidente 

da Associação Mantenedora do Hospital desde 1966 e que incorpora e personaliza um 

reconhecido protagonismo feminino. Protagonismo de mulheres que é observado nos caminhos 

percorridos pela entidade desde suas origens. 

Palavras-chave: Filantropia feminina; Assistência social; Assistência Materno-Infantil; 

Hospital das Crianças.  
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Introdução 

A presente pesquisa monográfica, que se constitui na continuação de pesquisa de 

Iniciação Científica realizada por nós entre 2014 e 2015, tem como objetivo realizar um estudo 

voltado para a investigação do protagonismo feminino, bem como das práticas filantrópicas 

femininas, no processo de organização de uma assistência médica de proteção à infância e à 

maternidade na cidade de Curitiba. Para isso, realizaremos uma análise do contexto de 

idealização, criação, manutenção e modernização do Hospital das Crianças, atualmente 

conhecido como Hospital Pequeno Príncipe, no período que vai desde 1920 até 1980. Desde 

suas origens, a instituição contou com recursos humanos e financeiros oriundos do trabalho 

voluntário, caritativo e filantrópico realizado por médicos e, principalmente, por mulheres das 

elites e classes médias da cidade. 

 Tal tema de pesquisa se insere e tem seu ponto de partida em uma área mais ampla de 

estudos e discursos filosóficos e historiográficos de gênero que especialmente a partir do século 

XVIII passaram a defender a existência de uma acentuada associação entre os conceitos de 

feminilidade e bondade; associação que encontraria sua materialização e expressão máxima nas 

práticas da caridade e da filantropia. A filantropia, prática complexa e multifacetada, 

fundamentada no trabalho voluntário e motivada pelas mais diferentes razões (morais, de 

reavivamento religioso católico ou protestante, referentes ao reformismo social ou a um 

humanismo racionalista, status de classe ou distinção social), é vista hoje por muitos 

historiadores como um elemento importante na vida de mulheres das elites europeias, norte-

americanas e latino americanas especialmente a partir do século XIX, tornando-se uma ação 

integrada ao dia-a-dia das mesmas. 

 Defendemos que a filantropia foi o caminho pelo qual um bom número de mulheres 

começou a entrar, ainda que de forma tímida e convencional, na esfera da vida pública e política 

das sociedades. A partir das atividades filantrópicas, bem como por meio dos compromissos 

burocráticos e políticos que elas demandavam, algumas mulheres começaram a questionar e até 

mesmo a romper com a divisão sexual do trabalho e do poder (político, econômico e social), 

sustentada até fins do século XIX em um sólido sistema de gênero, o patriarcado. A filantropia 

acabou sendo também responsável pela ampliação da autoestima, da autoconfiança e da 

capacidade de agência de muitas mulheres, que começaram a ter acesso a responsabilidades 

civis e a espaços de debates sobre direitos até então desconhecido para a maioria delas. 
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 O estudo sobre a idealização, criação, manutenção e modernização do atual Hospital 

Pequeno Príncipe de Curitiba se insere profundamente neste quadro teórico e historiográfico 

dos estudos de gênero. A pesquisa busca então indagar e analisar como se operou a participação 

feminina ao longo da história da instituição no período em questão, 1920 a 1980. O recorte 

temporal se justifica pela necessidade de acompanhar a trajetória institucional a fim de 

observarmos de que forma e sob quais características a presença feminina se manteve e atuou 

no cotidiano e na memória do Hospital das Crianças. 

O processo histórico de feminilização da filantropia é profundamente marcado pela 

ambiguidade e pela incompreensão. Recebeu críticas da própria historiografia feminista 

consolidada na memória do movimento pelos direitos das mulheres. Até hoje, questiona-se o 

fato de as ações filantrópicas e benemerentes estarem em muito alinhadas à ideologia da 

domesticidade e ao rígido sistema de gênero patriarcal. É verdade que a ideologia da 

domesticidade e os discursos maternalistas restringiram e refrearam as ambições femininas do 

conhecimento, da expressão individual e da ação no mundo público, mas ao mesmo tempo, e 

paradoxalmente, abriram possibilidades e caminhos de participação justamente através de um 

lugar que sempre as ancorou para fora da vida pública e da política: o lugar dos cuidados 

(MARTINS, 2015).  

Seja através do discurso religioso da caridade, seja através do novo discurso secular da 

filantropia, a filantropia permitiu que mulheres tomassem conhecimento e participassem, ativa 

ou indiretamente, do debate concernente à proposição de políticas feministas no que diz respeito 

à saúde, ao trabalho, à educação e à cidadania de mulheres. Se por um lado reforçava as 

hierarquias de gênero e as hierarquias sociais de classe de modo geral, por outro acenava com 

a possibilidade das mulheres saírem dos seus estreitos limites domésticos e das sociabilidades 

de classe para adentrar pelos caminhos mais tortuosos do que podemos chamar de maternidade 

social ou maternalismo político, ações benemerentes e defesa à proteção da infância e da 

maternidade, fornecendo um inquestionável amparo e a minimização do sofrimento, ao menos 

de forma conjuntural e imediata, para as crianças, os homens e as mulheres mais pobres. 

 A experiência filantrópica nas sociedades liberais capitalistas está na origem da defesa 

e da mobilização em prol de políticas sociais e do processo de institucionalização da questão 

social que começa a ser implementado a partir do final do século XIX nos países europeus, nos 

Estados Unidos e em alguns países da América Latina. O protagonismo social e político de 

mulheres neste processo é defendido por esta pesquisa. As mulheres, na primeira metade do 
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século XX, fizeram da assistência social o instrumento de sua agência pública, que acontecia 

por meio do trabalho voluntário e da mobilização em prol da maternidade e da infância, por 

exemplo. 

Tal processo de institucionalização da questão social, que em muito se relaciona com o 

estabelecimento de diferentes dinâmicas de Estados de Bem-Estar Social, se deve à mobilização 

crescente de homens e mulheres em torno do combate aos problemas e desafios causados pelas 

profundas desigualdades sociais e econômicas do capitalismo industrial. O crescimento urbano, 

as migrações e imigrações de grandes contingentes populacionais, a falta de moradias, os 

quadros devastadores de epidemias, as péssimas condições de trabalho, o trabalho feminino e 

infantil em condições insalubres, o pauperismo generalizado, a exploração da prostituição, o 

abandono das crianças são algumas das mazelas que constituem o que convencionalmente se 

chamou de questão social em fins do século XIX e início do XX (MARTINS, 2015). 

O objetivo geral desta pesquisa é, portanto, compreender as dimensões sociais e 

políticas da relação entre gênero, assistência e benemerência, que ocorre a partir das ações 

públicas das mulheres ligadas às associações filantrópicas. O Hospital das Crianças em Curitiba 

é nosso objeto de estudo principal. Uma instituição curitibana, cuja história se assemelha em 

muito a experiências registradas em diversos outros locais do mundo, onde a filantropia 

praticada por mulheres esteve na raiz de importantes mobilizações em prol da assistência social 

e especialmente materno-infantil.    

Para tal, realizamos, no capítulo um, uma discussão pormenorizada a respeito da 

construção histórica da associação entre o conceito de feminilidade e bondade, no sentido de 

compreender como a feminilidade foi identificada, por discursos naturalistas e maternalistas, 

com a benevolência, o mundo dos sentimentos e dos cuidados. Refletiremos também como a 

materialização e argumento de legitimação fundamental de tal discurso – de ‘feminilização da 

bondade’ – encontrou amparado histórico nas práticas da filantropia e da caridade praticada por 

muitas mulheres. Refletimos também acerca das dimensões de poder e de agência que tal 

identificação com a benevolência conferiu às mulheres, por meio de sua intensa participação 

em ações caritativo-filantrópicas. Abordamos, neste sentido, de forma mais aprofundada as 

críticas liberais, marxistas e da teoria feminista acerca da prática filantrópica de mulheres. As 

diferenças conceituais entre caridade e filantropia, bem como entre autonomia e agência, 

também foram alvo de reflexão neste primeiro momento. 
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No segundo capítulo, contextualizamos a dinâmica de construção de políticas de Bem-

Estar no Brasil, no que se refere a institucionalização da questão social e da proteção à infância 

e à maternidade, à construção da memória da assistência social institucionalizada e sua relação 

com a inserção de sentimentos na política. Debatemos também o protagonismo e o 

associativismo feminino neste processo, bem como seu apagamento e silenciamento. A atuação 

da filantropia médica no processo de organização da assistência à infância e à maternidade no 

Brasil, enfatizando políticas maternalistas e higienistas, também são alvos de nossa 

preocupação neste ponto. Realizamos então considerações referentes à história social da 

criança, de modo a compreender historicamente a construção do sentimento de infância. 

Refletimos também como o crescente cuidado com a saúde física e psicológica da criança está 

relacionado com discursos de defesa nacional e manutenção eugênica da sociedade. Finalmente, 

contextualizaremos a condição de mulheres, crianças e médicos na Curitiba do início do século 

XX, a fim de investigarmos como lançaram-se as bases para uma organização da assistência à 

saúde da infância e da maternidade na cidade naquele período. 

O capítulo três, por fim, tem como objetivo traçar alguns aspectos da história do Hospital 

das Crianças, no período que vai de 1920 a 1980, a fim de detectar, problematizar e caracterizar 

a participação de mulheres e o trabalho feminino nos caminhos percorridos pela instituição, 

desde sua idealização até os primeiros passos rumo à ampliação e modernização de atividades 

e serviços prestados à comunidade. Para isso, analisamos três tipos de fontes primárias: 

publicações veiculadas pela imprensa local, documentação hospitalar – que consiste em um 

Livro Relatório da década de 1940 e o Livro Ata da Associação Mantenedora do Hospital, 

fundada em 1956 – e uma entrevista realizada com Ety Gonçalves Forte – que assumiu a 

Associação Mantenedora no ano de 1966 e é reconhecida por seu trabalho voluntário em todas 

as memórias oficiais do Hospital, entre funcionários, médicos e pacientes, até os dias atuais. 
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Capítulo 01 – A feminilização da bondade, dos cuidados e das ações de socorro social 

Ao analisarmos historicamente a prática da caridade e do amparo social, é necessário 

destacar que antes mesmo da elaboração de um conceito de Estado de Bem-Estar Social na 

modernidade (baseado na ideia de intervenção estatal para a promoção e o desenvolvimento de 

uma melhora na qualidade de vida dos cidadãos desfavorecidos, por meio da implementação e 

financiamento de políticas públicas) já havia uma antiga sistematização de práticas caritativas 

e filantrópicas exercidas por homens e, principalmente, por mulheres de elites. A Igreja foi 

também uma grande protagonista deste sistema assistencial, na medida em que historicamente 

promoveu ações em socorro aos pobres e necessitados. Tal “sistema de bem-estar”, utilizando 

os termos da historiadora Pat Thane, organizado por homens, mulheres e autoridades clericais, 

fundava-se na ação voluntária e se orientava pela virtude e pelos sentimentos morais. Tão antigo 

quanto contemporâneo, este sistema não foi substituído ou superado pelas políticas racionais 

do Estado de Bem-Estar Social, muito pelo contrário, atuou em paralelo e em parceria com elas, 

fornecendo experiências e conhecimentos às práticas assistenciais desenvolvidas pelo Estado. 

A caridade e a filantropia, práticas complexas e multifacetadas, motivada pelas mais 

diferentes razões (morais, religiosas, de status de classe ou distinção social), são vistas hoje por 

muitos historiadores como experiências importantes na vida de mulheres das elites europeias e 

americanas desde o século XIX enquanto ações integradas ao dia-a-dia e à identidade das 

mesmas. Neste sentido, defendemos a ideia de que a filantropia foi o caminho pelo qual um 

bom número de mulheres começou a entrar, ainda que timidamente, na esfera da vida pública, 

política e masculina da sociedade. A partir das atividades filantrópicas, bem como por meio dos 

compromissos burocráticos e políticos que elas exigiam, muitas mulheres começaram a 

questionar e até mesmo a romper com a divisão sexual do trabalho e do poder (político, 

econômico e social), sustentada até fins do século XIX em um sólido sistema de gênero, o 

patriarcado. Tal processo de empoderamento feminino foi responsável pela ampliação da 

autoestima, da autoconfiança e da capacidade de ação de muitas dessas mulheres, que 

encontraram nas ações caritativas e filantrópicas acesso a um mundo de direitos e de 

responsabilidades civis até então desconhecido.  

 Tal processo, entretanto, foi lento e gradual, e para a maioria das mulheres as práticas 

caritativas não necessariamente estiveram relacionadas diretamente com o nascimento de um 

questionamento dos tradicionais papéis de gênero. De acordo com a historiadora Ana Paula 

Vosne Martins:  
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O poder conferido às mulheres pela benevolência em geral não ameaçava a 

respeitabilidade de classe e de gênero. Pelo contrário, este poder estava de acordo 

com o que se esperava de mulheres de elite, ou seja, proteger, assistir, prover, 

cuidar. Empregando suas energias, seu tempo e capacidades em favor das mães e 

das crianças pobres cumpriam não só com o papel de gênero, mas o ampliavam, o 

estendiam para o campo das necessidades sociais, antecipando ações que anos mais 

tarde serviram de base para políticas públicas e para a profissionalização da 

assistência1. 

Verifica-se na historiografia uma tradicional separação entre a história das mulheres e a 

história do Estado, ou seja, entre a história social e a história política. A filantropia surge como 

um elemento importante para questionarmos esta separação, uma vez que por meio das práticas 

filantrópicas o gênero foi um agente auxiliar e estruturante da prática e do discurso político, 

bem como da organização do Estado. Entendemos que o gênero feminino foi e ainda é uma 

categoria acionada pelos agentes do Estado para a definição de políticas assistenciais, uma vez 

que o mundo dos cuidados e da benevolência é marcado histórica e ideologicamente por 

representações muito específicas de feminilidade. Defendemos, portanto, que as mulheres não 

estão absolutamente excluídas da história política do Estado brasileiro.  

A associação entre feminilidade e caridade começou a ganhar base teórica e a ter maior 

visibilidade social quando as mulheres passaram a ocupar um lugar cada vez mais importante 

em discursos científicos e filosóficos naturalistas, especialmente a partir do século XVIII. Seres 

mais sensíveis devido à experiência da maternidade, as mulheres seriam supostamente mais 

dotadas de sentimentos morais, especialmente aqueles relacionados à piedade e aos cuidados 

com os mais fracos e desamparados. A assistência, os cuidados e o amparo às pessoas mais 

pobres e frágeis desempenhados por mulheres representariam simbolicamente uma ampliação 

da experiência feminina da maternidade, da vida doméstica e familiar. Desta forma, a bondade 

foi aos poucos sendo considerada um atributo da natureza feminina, por meio de um processo 

que podemos chamar de feminilização da bondade (MARTINS, 2013, pp. 143-148).  

O sucesso desta formulação moral não se deve, contudo, somente às elaborações 

filosóficas e literárias do século XVIII. As próprias mulheres contribuíram para a construção 

de uma imagem associativa entre bondade e feminilidade, uma vez que, desde meados do século 

XVIII e principalmente durante o XIX, um número cada vez maior delas, oriundas tanto da 

                                                           
1 “Em boas mãos: associativismo feminino e filantropia na organização da proteção médico social à maternidade 

e à infância na Curitiba do começo do século XX”. pp 24-25. Capítulo de livro no prelo.  
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aristocracia como das classes médias, passou a se envolver ativamente com ações 

benemerentes, caritativas e filantrópicas. Mulheres da nobreza, esposas de grandes senhores, se 

notabilizaram e ganharam status social pela prática da caridade. Nos espaços sociais e 

caritativos pelos quais circulavam, elas eram representantes do poder de seus maridos e 

desempenhavam funções burocráticas, econômicas, políticas e sociais.  

A dimensão da categoria gênero no tocante à questão social e às ações benemerentes é, 

portanto, fundamental e estrutural. É verdade que a organização da caridade e da filantropia na 

modernidade envolveu homens e mulheres. Entretanto, é inegável o aumento significativo ao 

longo da história do protagonismo feminino nestas atividades. Estudos produzidos por 

historiadoras feministas demonstraram que, entre os séculos XVIII e XIX, uma mudança 

significativa ocorreu no interior da política de gênero da modernidade, fundada no patriarcado, 

na separação das esferas adequadas para cada sexo (pública para homens e privada para as 

mulheres) e na exclusão das mulheres da esfera pública baseada em um determinismo 

naturalista que enfatizava a figura da mãe e da esposa.  

A ideologia da domesticidade reservava à mulher um lugar, uma função e uma destino 

social bastante limitados (a casa, a maternidade e o casamento), que reduziam suas ambições 

em diversos aspectos, incluindo a autonomia individual e a ação pública e política. Por outro 

lado, paradoxalmente, esta mesma ideologia abriu caminho para algumas possibilidades de 

agência pública, ao associar ao feminino virtudes morais importantes, tais como a bondade e 

uma suposta predisposição natural para os cuidados com os necessitados, sejam integrantes da 

família, aos quais a mulher deveria amparar, sejam aqueles que tradicionalmente estavam 

associados ao domínio da caridade cristã ou da assistência filantrópica, como os mendigos, os 

doentes, os pobres (MARTINS, 2015, p. 32).  

Apesar de tal ideologia de gênero, a domesticidade, ter caráter inegavelmente 

excludente e limitador para a mulher, servindo à estrutura de dominação e poder masculino 

dentro da sociedade, acabou imprevisivelmente questionando essa mesma estrutura de poder, 

ao criar espaços de ação social, pública e, posteriormente, política para as mulheres. 

Entendemos que tal movimento é resultado de um processo histórico de deslizamento dos 

cuidados dispensados pelas mulheres na esfera privada para suas ações benevolentes e movidas 

por sentimento na esfera pública, política e institucional2.  

                                                           
2 MARTINS, Ana Paula Vosne. “Gênero e assistência: considerações histórico-conceituais sobre práticas e 

políticas assistenciais” In: História, Ciências, Saúde – Manguinhos. Vol. 18, Supl. 1, dez. 2011. 
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Tais processos de feminilização da bondade e de deslizamento dos cuidados femininos 

dispensados na esfera doméstica e familiar para os espaços públicos, sociais e políticos são de 

tal forma importantes para as reflexões feministas e de políticas de gênero, uma vez que 

observamos que as práticas caritativas e filantrópica estiveram na origem da própria inserção 

das mulheres em movimentos sociais e políticos, como o feminismo e o abolicionismo, bem 

como na organização das profissões comumente associadas às mulheres até os dias de hoje 

(como por exemplo, a enfermagem, a nutrição, a medicina, o magistério e o serviço social).   

Entendemos, neste sentido, que as análises acerca das ações políticas femininas 

precisam ser revistas historicamente. A história das mulheres mais comumente lembrada pela 

sociologia e pela historiografia atribui à mobilização por direitos civis e políticos, 

principalmente pelo sufrágio feminino, em fins do século XIX e início do século XX, como 

sendo o início da ação política e pública das mulheres (MARTINS, 2015, p. 32). A construção 

da memória histórica feminista se dá a partir deste pressuposto. É verdade, inegavelmente, que 

tais movimentos são marcos importantes para se pensar historicamente a organização social e 

política das mulheres. No entanto, consideramos que este não foi o único caminho trilhado pelas 

mulheres rumo à emancipação e à atuação pública e política. As ações benemerentes também 

foram, inusitadamente, caminhos de crítica e de consciência social para as mulheres, uma vez 

que estas passaram a exercer um protagonismo público e político decorrente da caridade e da 

filantropia, algo que não teriam conseguido se enveredassem pela política formal dos partidos 

e da representação política, mesmo porque eram caminhos a elas vedados naquele momento. 

A feminilização da bondade se refere então a um processo de mutações históricas a 

respeito da percepção deste sentimento (interpretado também como valor moral) e de como ele 

passou a ser associado, a partir de visões naturalistas, preferencialmente às mulheres e à noção 

moderna de feminilidade. É importante pontuar que foi a partir da modernidade que a bondade 

passou a ser considerada um atributo e/ou uma expressão de natureza feminina, após um longo 

período da predominância de discursos que associavam a figura da mulher à imagem ambígua, 

corruptora e pecadora de Eva. 

 Neste contexto, é importante também considerar que as mulheres não só eram 

consideradas naturalmente mais aptas para fazerem o bem e prover amparo e cuidados aos mais 

necessitados, como também dispunham de mais tempo livre para tal. Organizar associações 

assistenciais benemerentes, promover mecanismos para angariar recursos para projetos e 

campanhas, mobilizar outras mulheres para o trabalho voluntário, requeria uma doação 
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emocional e laboral significativas. Como estavam excluídas das atividades relativas ao mundo 

do trabalho e das ações públicas, como os negócios, as finanças e a política formal, em 

decorrência da forte separação ideológica entre um mundo do lar e dos sentimentos e um mundo 

público de racionalidade pragmática, as mulheres dispunham do tempo necessário para 

voltarem suas energias para as ações benevolentes3. 

   Com o notável crescimento das atividades filantrópicas e caritativas ao longo do século 

XIX, cresce também o envolvimento das mulheres e de associações femininas nestas atividades. 

As ações benemerentes encontravam expressão nos mais diversos países. Em alguns de maneira 

mais abrangente, como na Europa Ocidental e nos Estados Unidos, em outros de maneira mais 

difusa e menos frequente, mas nem por isso menos importante no enfrentamento da questão 

social, como é o caso de alguns países da América Latina. A participação feminina neste 

processo pode ser detectada a partir de indícios presentes em fontes primárias como a imprensa, 

a escrita de autoria feminina, os documentos de associações caritativo-filantrópicas, 

demonstrando a crescente visibilidade das ações destas mulheres nos espaços públicos, mesmo 

que mediada ou legitimada por religiosos, médicos, advogados e escritores.   

 As explicações históricas para este processo de feminilização de ações benemerentes de 

socorro social assumem várias dimensões. A dimensão ideológica de gênero, no entanto, nos 

fornece um caminho preliminar importante. A formação educacional e cultural de mulheres de 

classes privilegiadas nos séculos XVIII e XIX, sejam elas oriundas da aristocracia ou das 

classes médias, seguia pressupostos e modelos ideais de classe e de gênero muito difundidos 

pelos discursos dominantes. Tais discursos produziam subjetividades socialmente consideradas 

como femininas, e por oposição complementar, masculinas. As subjetividades eram 

caracterizadas e definidas por certas experiências corporais e atributos físicos (como a 

maternidade, a contenção, o autocontrole – gesticular e psicológico, a beleza, a fragilidade), 

bem como por caracterizações morais (como a bondade, a pureza, o altruísmo, a doação de si). 

Este discurso dominante (religioso, filosófico, político, cultural, literário e médico-científico) 

expressava códigos de respeitabilidade e civilização burgueses; os recortes de classe, gênero e 

raça apareciam enquanto marcadores sociais e políticos indissociáveis nestes discursos 

ideológicos4. 

                                                           
3 MARTINS, Ana Paula Vosne. O poder da benevolência: a participação das mulheres nas políticas públicas do Estado Novo 

brasileiro. Relatório de bolsa de produtividade em pesquisa para o CNPq. Processo Nº 305072/2011-0 (Nível 2). Vigência 

2012-2015. 
4 Op. Cit., p. 33. 
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 A divisão sexual do trabalho era considerada um delimitador e diferenciador natural e 

moral entre homens e mulheres. Era incontestável para o imaginário moderno burguês a noção, 

endossada pelo discurso médico-científico, de que havia diferenças irredutíveis e fundamentais 

nos corpos e, consequentemente, nas mentes de homens e mulheres, o que resultava em 

capacidades físicas e mentais diferenciadas para cada sexo. A ordem, a normalidade e o 

funcionamento orgânico da sociedade só poderiam ser garantidos a partir de uma adequação 

e/ou designação de papéis ou funções de gênero distintos e complementares para homens e 

mulheres, que atenderiam os pressupostos e as disposições naturais de cada um, sendo tal 

discurso extensivo à questão racial. Tais argumentos legitimaram as hierarquias sociais sexuais, 

justificando a exclusão das mulheres do direito de cidadania nas sociedades modernas, da 

mesma forma que consolidaram o espaço doméstico e privado como o lugar físico e moral 

natural das mulheres5. Segundo Martins: 

Do equilíbrio desses espaços de gênero dependeriam não só o bom funcionamento da 

sociedade, mas numa lógica utilitarista garantiriam que cada indivíduo maximizasse 

suas qualidades e capacidades, direcionando-as para o melhor proveito para si e para o 

bem comum. Dessa forma, seria irracional e mesmo imoral o homem (sexo masculino) 

negar-se ao trabalho e a cumprir suas funções públicas da mesma forma que seria 

antinatural e imoral a mulher (sexo feminino) negar-se ao amor, ao afeto, aos cuidados, 

descumprindo suas funções familiares sem as quais a sociedade definharia6. 

Por outro lado, a vida doméstica também poderia ser interpretada enquanto um lugar 

moral de poder, onde a delicadeza, a polidez, a elegância, a bondade e a persuasão pela beleza 

e pelo amor, características integrantes deste discurso dominante de subjetividade feminina, 

exercem, talvez, certo poder sobre os homens e quiçá sobre a sociedade, demarcando um 

território que pertence naturalmente às mulheres, onde as mesmas possuem mais habilidades e 

mais agência em comparação aos homens. 

De qualquer forma, a exclusão das mulheres da esfera pública e políticas foi contornada 

por um deslizamento do privado para o público, a saber, por meio da questão social. As ações 

benemerentes de assistência e amparo integraram assim um movimento que envolveu muitas 

mulheres no Ocidente, marcando a existência de um fenômeno histórico muito importante da 

perspectiva feminista de emancipação da mulher, não podendo ser reduzido a uma visão 

                                                           
5 Op. Cit., p. 34. 
6 MARTINS, Ana Paula Vosne. “A política do coração: gênero, assistência e o protagonismo social e político de mulheres 

brasileiras na primeira metade do século XX”. Projeto de pesquisa de bolsa de produtividade – CNPq. Processo Nº 

305072/2011-0 (Nível 2). 
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redutora e homogênea de que tais mulheres eram simplesmente pessoas ociosas e entediadas, 

com ambições e objetivos insignificantes para a verdadeira transformação e revolução social. 

É preciso atentar para a singularidade do fenômeno e suas variações e desdobramentos, uma 

vez que, afinal, a filantropia feminina foi um ponto de partida para o envolvimento de muitas 

mulheres com o abolicionismo, a luta pelos direitos civis e políticos.   

É importante também atentar para o papel civilizador que cumpria a filantropia e as 

ações de socorro social de um modo geral. Tais ações benemerentes representavam uma 

abertura para que muitas mulheres colocassem em prática suas próprias ideias reformistas, 

sendo pela filantropia que muitas mulheres passaram ser reconhecidas como “úteis” à 

sociedade.  

 Outra motivação fundamental para que tantas mulheres se dedicassem às práticas 

caritativo filantrópicas foi de ordem religiosa, tanto católica quanto protestante, uma vez que a 

partir do século XIX o clero e intelectuais leigos, especialmente os médicos, passaram a colocar 

na pauta de suas reflexões e escritos a questão social, atentando para a necessidade de ações 

que auxiliassem na mitigação das injustiças e mazelas sociais, intensificadas na Europa pela 

ascensão do capitalismo e do modo de produção industrial.  As péssimas condições de trabalho 

de crianças e mulheres, a insuficiência dos salários para manter as famílias dos trabalhadores, 

os idosos, os órfãos, os doentes, os desempregados e as prostitutas, eram algumas das questões 

e dos grupos sociais para os quais se voltavam tais discursos benemerentes.  

 Para entendermos a feminilização das ações de amparo e socorro social ocorrida entre 

os séculos XIX e XX, também devemos nos voltar mais uma vez para a ideologia da 

domesticidade e a valorização moral reservada às mulheres em decorrência da experiência da 

maternidade. Mais uma vez a difusão das capacidades naturais das mulheres de cuidar e 

amparar desliza para o social através das instituições filantrópicas. A maternidade enquanto 

experiência de gênero diretamente associada à própria manutenção da sociedade passa a ganhar, 

desde meados do século XVIII e especialmente ao longo do século XIX, uma concepção 

espiritual e emocional nos mais diferentes discursos (filosóficos, políticos, religiosos). 

Maternidade e feminilidade passam a ser sinônimos e se, por um lado, tal associação recai sobre 

as mulheres, até hoje, enquanto uma obrigação social rigorosa por demasiado pesada a se 

carregar, por outro, e dentro do contexto oitocentista de formação de uma modernidade 

burguesa, as atividades ligadas a esta experiência, como os cuidados físicos e afetivos para com 

a criança, foram ressignificados e revalorizados no interior do discurso social.  
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 Neste processo de feminilização da bondade e das ações de socorro e amparo social 

houve espaço para diferentes possibilidades de atuação. Muitas mulheres, é verdade, tiveram 

suas ações circunscritas a uma atuação por demasiado tradicional, baseada em status de classe 

e no papel de provedora que era esperado delas pela sociedade e pela religião.  Outras, porém, 

a exemplo da condessa inglesa Angela Burdett-Coutts e das filantropas brasileiras Pérola 

Byington, Eugenia Hamann, Alice Tibiriçá e Stella Guerra Duval, ampliaram 

significativamente o espectro de suas ações benemerentes para muitos projetos sociais, 

apoiando a causa da emancipação das mulheres por meio da educação e do sufragismo. Outras 

foram além: permaneceram solteiras, desafiando todo um modelo moral hegemônico e 

estruturante da sociedade, e se engajaram em movimentos reformistas, iniciando um processo 

de profissionalização da assistência social7. Segundo a historiadora Ana Paula Vosne Martins: 

Mobilizadas pela religião ou pelo discurso laico reformista entenderam que seu 

lugar no mundo poderia ser ampliado. Para muitas delas não se tratava tão somente 

de conquistar mais status de classe, mas outros espaços, como escolas, hospitais, 

escritórios, instituições sociais e, por fim, a estrutura de serviços públicos mantida 

pelo Estado (MARTINS, 2015, p. 41). 

O gênero foi, portanto, uma categoria importante na estruturação e organização histórica 

da questão social ao longo do século XIX. Neste processo, observa-se uma divisão sexual clara 

entre ação masculina propositiva, política e remunerada e a dimensão feminina operativa, 

emocional e voluntária. 

A crescente influência e envolvimento de mulheres em movimentos sociais reformistas 

do século XIX acompanhou ainda um processo de ampliação de bandeiras e causas, com a 

inclusão de pautas e temáticas consideradas femininas, a exemplo do surgimento de 

movimentos de combate à exploração do trabalho infantil (em minas e fábricas, por exemplo) 

e de amparo às mães solteiras e trabalhadoras. Outro desdobramento político e ideológico da 

filantropia feminina foi sua influência na formulação de políticas de gênero conduzidas por 

Estados Liberais a partir de fins do século XIX e início do XX.  

Um exemplo importante é o maternalismo. A defesa moral, social e política da 

maternidade é um movimento duplo (KOVEN & MICHEL, 1990), pois ao mesmo tempo em 

que enaltece a vida doméstica e privada da mulher, também legitima a atuação de mulheres na 

vida pública e política, bem como favorece a interação feminina com o Estado, a comunidade, 

                                                           
7 Op. Cit. p. 41. 
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o mundo do trabalho e do mercado. O maternalismo pode ser compreendido também enquanto 

um fenômeno ideológico e político de caráter internacional que defende a preponderância da 

ação feminina nos cuidados com a infância, em virtude de a experiência da maternidade estar 

reservada exclusivamente às mulheres, fontes naturais e morais da virtude e da bondade8. 

A importância adquirida pelas políticas maternalistas e os diversos impactos que elas 

causaram na vida das mulheres (a entrada no mundo público, da política, da profissionalização 

e, até mesmo, o despertar de uma consciência feminista contestadora do patriarcado) devem-se 

à enorme visibilidade que a maternidade adquiriu na questão social em muitos países ocidentais 

europeus a partir do século XIX. Começou-se a observar um aumento elevado nas taxas de 

mortalidade infantil, o que era fundamentalmente consequência e reflexo da miséria extrema e 

das péssimas condições sanitárias, de higiene e habitação encontradas nos países 

industrializados da Europa.  O aumento expressivo da população nas cidades, resultado da 

migração de moradores do campo ou de províncias, foi um efeito imediato das novas formas 

capitalistas de produção e agravou o problema da miséria e suas mazelas, como doenças 

gastrointestinais e respiratórias, que muitas vezes, por falta de tratamento, levavam a um 

número expressivo de óbitos entre as crianças. Estudos realizados por médicos na época 

enfocaram as condições de habitação e a alimentação infantil como as principais causas da 

mortalidade e da incidência de doenças.   

Após muito se ter culpabilizado, de forma bastante simplista e preconceituosa, as mães 

operárias e sua falta de tempo para a amamentação, sem ter-se levado em consideração que 

essas mulheres necessitavam trabalhar para alimentar e sustentar suas famílias, a solução para 

o problema da mortalidade infantil foi encontrada a partir de um questionamento estrutural a 

respeito da organização das relações de trabalho e, mais especificamente, das relações 

familiares. A responsabilidade pela criação e educação dos filhos não podia continuar sendo 

atribuição exclusiva da família e de mulheres e deveria ser assumida também pela sociedade e 

pelo Estado. Era necessário que as autoridades protegessem as mães trabalhadoras e suas 

crianças, por meio, por exemplo, da criação de instituições que fornecessem leite e alimentos 

para as mães e seus filhos, de creches e abrigos maternais (MARTINS, 2011, p.25). Leis 

reformistas e de proteção ao trabalho feminino e infantil foram então paulatinamente discutidas 

e implementadas.  Aos poucos se criava a consciência de que a maternidade, além de ser uma 

                                                           
8 Sobre o maternalismo conferir o artigo: FREIRE, Maria Martha de Luna; LEONY, Vinícius da Silva. A caridade científica: 

Moncorvo Filho e o Instituto de Proteção e Assistência à Infância do Rio de Janeiro (1899-1930).  In: História, Ciências, Saúde 

– Manguinhos, Rio de Janeiro, v.18, supl. 1, dez. 2011, p.199-225. 
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questão moral e humanitária, era também um problema social, de saúde e bem-estar público, 

que garantia a manutenção e a existência da sociedade. As ideias e paradigmas a respeito dos 

papéis dicotômicos de gênero, entretanto, resistiram no interior desse debate/processo. A defesa 

da permanência da mulher dentro do lar em confronto com seus direitos trabalhistas e de 

proteção à maternidade continuava e, na verdade, continua até os dias atuais. 

As práticas da caridade e da filantropia: algumas considerações 

A palavra filantropia começou a ser utilizada de forma mais corrente nos séculos XVII, 

XVIII e XIX, com o intuito de designar diferentes ações benemerentes não necessariamente 

motivadas pela crença ou prática religiosa. Neste sentido, torna-se necessário realizar uma 

distinção entre as ações de caridade e as ações filantrópicas. A caridade é um conceito que tem 

sua origem e etimologia no cristianismo. Dentro da perspectiva religiosa, a caridade seria um 

dom espiritual elevado, de amor a Deus; o “carisma” ou o amor de todos os cristãos, concedido 

por Deus àqueles que o conhecem pela fé, bem como as manifestações exteriores e solidárias, 

no mundo terreno, deste amor/carisma. Trata-se, portanto, de uma virtude, do fim último da 

vida espiritual cristã, sendo definida por Tomás de Aquino como uma virtude teologal, como a 

fé e a esperança. A prática da caridade esteve, ao longo da história do cristianismo ocidental, 

na base da criação de muitos hospitais, Misericórdias, abrigos para crianças órfãs, escolas para 

os pobres, bem como na base de ações temporárias como atendimento de doentes em épocas de 

epidemias e guerras, distribuição de alimentos e roupas em períodos de crise, escassez e fome, 

entre outras ações realizadas pelas instituições religiosas junto à suas comunidades (MARTINS, 

2015, p. 18). 

Já a filantropia (palavra resultante da junção entre os termos gregos philos e antropos que 

significa a prática de doações em benefício do outro) é entendida como uma ação mais ampla 

em seu escopo de possibilidades de benemerência, abrangendo desde as antigas práticas 

caritativas religiosas cristãs, até ações de defesa das artes, dos doentes, da cultura, dos 

patrimônios públicos e históricos e, até mesmo, dos animais; utilizando-se para isso, muitas 

vezes, de conhecimentos técnico-científicos. Segundo Viscardi, havia diferentes tipos de 

moralidades que condicionavam tais práticas filantrópicas, como, por exemplo, a moralidade 

religiosa, a moralidade da democracia comunitária e a moralidade humana da compaixão. Vale 

ressaltar que o espírito da competição e o da avidez pelo lucro eram recriminados, bem como o 

da heteronomia (VISCARDI, 2008, p.132-133). Encontramos um quadro de referências e 
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debates conceituais a respeito da prática filantrópica no interior da filosofia moral ocidental do 

século XVIII, particularmente nos escritos de Adam Smith e Jean-Jacques Rousseau.  

Para Rousseau a virtude natural mais importante para os seres humanos era a piedade, uma 

capacidade solidária de socorrer aquele que sofre. Rousseau sustentava seus argumentos na 

ordem da Natureza, para ele, antes do desenvolvimento da razão e da reflexão os seres humanos 

compartilhavam, no interior de um hipotético estado de Natureza, a sensibilidade e a piedade, 

sentimentos morais de ordem natural que refreavam o amor próprio e o egoísmo. Rousseau não 

escreveu sobre a filantropia e nem foi um filantropo, no entanto, sua visão de mundo, 

materializada em suas obras e fundada nos valores da piedade e da sensibilidade inspirou muitos 

de seus leitores e da mentalidade coletiva de seu tempo e contexto a atentarem para a 

necessidade de prover socorro àqueles que sofrem (MARTINS, 2015, p. 19). 

Já Adam Smith escreveu, dentro do campo da filosofia moral, a respeito da ideia de 

conveniência da ação, defendendo um sistema moral no qual não somente a razão, mas também 

os sentimentos e as virtudes deveriam mediar as condutas dos indivíduos nas suas relações com 

a sociedade e consigo próprios. Segundo Martins, Adam Smith enfatizou que os seres humanos 

têm a capacidade da imaginação e, portanto, de se colocar no lugar do outro, sentir e se 

compadecer do sofrimento alheio. Temos aqui a alusão a dois sentimentos muito importantes 

para entendermos a essência moral das práticas filantrópicas: a empatia e a compaixão. Smith, 

assim como muitos de seus contemporâneos, procurava imprimir ao racionalismo signos de 

sensibilidade. A virtude de se colocar no lugar de outrem, entretanto, para Smith, não era uma 

predisposição natural do ser humano, como era para Rousseau, mas sim desenvolvida a partir 

da razão e da educação/conhecimento, elementos que submetem o egoísmo e as paixões 

incontroláveis da natureza humana (MARTINS, 2015).   

Neste sentido, enquanto o conceito de caridade foi geralmente associado a um ato 

individual a filantropia passou a ser, no século XIX, uma palavra cada vez mais utilizada para 

designar grupos e ações coletivas, a exemplo dos movimentos abolicionistas e de reforma social 

(MARTINS, 2013). Neste trabalho, identificamos tanto as ações caritativas quanto as 

filantrópicas como integrantes do rol de movimentos sociais reformistas que se desenvolveram 

desde meados do século XIX e início do XX na Europa e nas Américas. Ressaltamos, porém, 

que as motivações da caridade e da filantropia nem sempre tiveram intenções reformistas, mas 

sim preventivas ou mitigatórias, no sentido de que objetivavam muito mais um alívio ou um 

apaziguamento do que a transformação da ordem social. O movimento reformista de modo 
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geral possuía proposições que visavam alterações de maior amplitude na sociedade, como foi o 

caso da regulamentação do trabalho por meio da legislação social. 

As ações benemerentes9, por sua vez, desenvolvidas em sua grande maioria por 

mulheres de elite e das classes médias, voltaram-se para outras dimensões igualmente urgentes 

da questão social como a melhora das condições sanitárias dos lugares onde viviam as pessoas 

mais pobres, levando à formação de associações e movimentos voltados para a construção de 

moradias populares e ligas de combate às doenças infectocontagiosas, bem como ações 

reformadoras de instituições prisionais, workhouses, manicômios, hospitais e reformatórios 

(MARTINS, 2015, pp. 20-25). 

Tais ações, contudo, não eram avaliadas pela sociedade de forma totalmente positiva. 

As práticas caritativo-filantrópicas receberam muitas críticas no século XIX. Alguns escritores 

e periodistas, a exemplo de Charles Dickens, apesar de reconhecerem as boas intenções e as 

motivações sinceras destas iniciativas, afirmavam que elas criavam um agravamento da 

humilhação dos pobres, bem como certo ressentimento de classe. Entre os socialistas e 

comunistas marxistas a crítica assumia um caráter político muito mais grave, uma vez que 

interpretavam a filantropia como um instrumento das classes proprietárias, detentoras do 

capital, para pacificar os trabalhadores, disseminando entre eles valores antirrevolucionários, 

como a resignação e a conformação, além de reforçar a hierarquia entre ricos e pobres, entre 

superiores e inferiores. Havia também as críticas liberais. Segundo a interpretação de 

Tocqueville, por exemplo, a filantropia fomentava a dependência entre os mais pobres. 

Tais questionamentos acabaram construindo no imaginário social um estereótipo 

negativo da benemerência, associado à arrogância de classe, ao sentimento hierárquico de 

superioridade ou ao estímulo à dependência dos beneficiados. Defendemos que é preciso 

compreender a extensão das ações de benevolência nos séculos XIX e XX para além dos 

adjetivos pejorativos. Pensamos a caridade e a filantropia enquanto processos políticos 

impulsionados por sentimentos morais e religiosos como a bondade, a piedade, a compaixão e 

a empatia. Ao mesmo tempo em que reforçam hierarquias sociais e estabelecem códigos de 

civilidade e de dominação, também criam, por outro lado, espaços de subjetivação, 

protagonismo público e agência principalmente para as mulheres, que passaram a desempenhar 

um papel importante como organizadoras e mantenedoras de associações de caridade e de 

                                                           
9 A benemerência também era praticada pelas classes trabalhadoras, em iniciativas de autoproteção e ajuda mútua. Tal processo 

histórico é uma forma menos conhecida de assistência aos necessitados, mas não menos importante. 
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filantropia. As ações benemerentes de assistência criaram um espaço social de poder e agência 

para mulheres que não possuíam, ainda, direitos de cidadania e estavam impedidas legalmente 

de acessar o mundo público da política formal e institucional. O fenômeno social da 

benevolência pode ser interpretado, portanto, como integrante da política dos (ou movida por) 

sentimentos e de uma mobilização política dos sentimentos (MARTINS, 2015, p.26). 

O estereótipo reduz a diversidade de experiências relacionadas à assistência, tanto em 

sua dimensão voluntária quanto profissional. Associadas historicamente ao conservadorismo, à 

manutenção da ordem social e à submissão ao sistema simbólico de gênero (marcado pelas 

hierarquias patriarcais e pela desigualdade de poder), tais mulheres tiveram importância e 

atuação social inquestionável. Independentemente de suas motivações centrais (vocação 

religiosa católica e protestante, reformismo e justiça social, humanismo secular e racionalista, 

emancipação pela ação social, etc.), tiveram participação ativa no processo de proposição e 

formulação de políticas públicas voltadas para a maternidade, a infância, a velhice, as crianças 

abandonadas e órfãs, os desempregados e as mulheres trabalhadoras, em fins do século XIX e 

início do XX nos mais diversos lugares, como na Europa Ocidental, nos Estados Unidos e em 

alguns países latino-americanos, como o Brasil, o Chile e a Argentina. 

Uma peculiaridade deste “trabalho do coração”, segundo Martins (2015), foi que o 

contato com as duras realidades das classes desfavorecidas, marcadas por sofrimentos e 

injustiças de toda ordem, contribuiu para o desenvolvimento de sensibilidades emocionais que 

propiciaram, em alguns casos, a formação de uma consciência ativista entre essas mulheres 

benemerentes, fenômeno bastante observado desde as décadas de 1830 e 1840 nos Estados 

Unidos e na Europa e no Brasil desde o início do século XX. 

A questão referente à aproximação e ao alinhamento das ações filantrópicas e caritativas 

reformistas praticadas por mulheres com o movimento feminista é ambígua e descontínua. A 

grande maioria das mulheres filantropas não se tornou feminista ou mesmo ativista dos direitos 

das mulheres, por outro lado, uma boa parte delas nutriu simpatia pelas pautas feministas, como 

o direito feminino ao sufrágio, a uma educação de qualidade e ao acesso às universidades. Neste 

sentido, a ação filantrópica proporcionou às mulheres, ao menos, que tomassem conhecimento 

e participassem, ativa ou indiretamente, do andamento do debate concernente à proposição de 

políticas feministas no que diz respeito à saúde, ao trabalho, à educação e à cidadania de 

mulheres. Afinal as demandas por políticas públicas e justiça social não eram necessariamente 

opostas à luta por justiça e equidade de gênero das feministas. 
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Identificamo-nos política e academicamente com a história das mulheres de orientação 

feminista produzida entre os anos 1980 e 1990 dentro e fora do Brasil, contudo sentimos a 

necessidade de pontuar que tal historiografia não deu a atenção devida às ações filantrópicas 

desenvolvida por mulheres, em parte porque, estava profundamente associada ao feminismo 

contestatório e da contracultura. Estes trabalhos procuravam resgatar outro tipo de agência 

pública de mulheres no passado: dos movimentos sociais; das resistências aos diferentes 

sistemas de opressão e de exclusão; do radicalismo político. As ações desenvolvidas por 

mulheres que historicamente se enquadravam aos modelos normativos de gênero, de classe e 

de raça não faziam parte do horizonte de interesses da história das mulheres nem representava 

uma emergência de resgate de memória; e de todo o modo as filantropas, de fato, tiveram pouca 

ou nenhuma participação nos processos de luta feminista por autonomia político-social e não 

dirigiam suas críticas aos sistemas de dominação de gênero. Pelo contrário, para a historiografia 

feminista, a ação benemerente sustentada em discursos maternalistas reforçava o alinhamento 

de mulheres à ideologia da domesticidade e ao sistema de gênero patriarcal. Neste sentido, 

segundo Mott:  

Pode-se considerar o discurso maternalista “conservador”, responsável pela 

perpetuação da subordinação das mulheres, por reproduzir a hierarquia entre os sexos e 

exigir que assumissem sozinhas os cuidados dos filhos; ou ainda, autoritário, uma forma 

de violência, pois não apenas as obrigava a serem mães independente da sua vontade, 

como também impunha às mais pobres a ideologia das camadas dominantes. Deixar, 

porém, de considerar a importância que [o maternalismo e as ações benemerentes 

decorrentes dele] teve até meados do século XX significa ignorar o imaginário das 

mulheres do passado e exigir crenças, propostas e atitudes que não eram suas. Faz 

também com que se perpetue uma análise equivocada e parcial da sociedade brasileira 

que exclui as mulheres associadas às entidades filantrópicas, seja da construção do 

Estado, como da luta pelos direitos das mulheres antes mesmo, e depois, de obterem o 

direito de voto (MOTT, 2001, p. 31). 

É importante, portanto, não cairmos numa abordagem reducionista, anacrônica, 

homogeneizadora e linear das práticas e dos valores dos sujeitos, uma vez que os processos de 

constituição das subjetividades e autonomias de gênero são por demasiado complexos. Segundo 

Ana Paula Vosne Martins: “As circunstâncias histórico-sociais e as trajetórias individuais 
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podem alterar tanto as expectativas como os movimentos que os sujeitos realizam em diferentes 

espaços sociais pelos quais transitam10”. 

Autonomia e agência: uma reflexão teórico-conceitual 

Outra questão importante a se pensar no sentido de desconstrução da imagem negativa 

adquirida pelas ações benemerentes e pelas mulheres filantropas é questionar análises que 

projetam sobre o passado e sobre a ação destas mulheres ligadas à assistência social no começo 

do século XX, valores, atitudes e expectativas do presente. O anacronismo e, mais uma vez, o 

reducionismo de tais análises acabam por silenciar a complexidade do protagonismo destas 

mulheres das elites e das classes médias11. 

No interior da ciência e do pensamento político a participação das mulheres nunca foi 

considerada seriamente: as ações das mulheres são interpretadas como periféricas, secundárias 

e subalternas aos interesses e figuras de seus maridos ou parentes masculinos, de sua família 

enfim. Neste sentido, torna-se importante ressaltar a ação feminina em todas as suas dimensões. 

Apesar de todas as ressalvas da historiografia feminista às mulheres filantropas, é preciso que 

se reconheça que suas ações nos campos da educação infantil e de adultos, na assistência 

materno-infantil, no apoio às mulheres e mães trabalhadoras, no sanitarismo, nas moradias 

populares, na assistência hospitalar e ambulatorial, foram de fato políticas e representam, sim, 

uma transcendência ao sistema de gênero que reservava a elas um papel meramente doméstico 

e familiar. 

 Defendemos que a feminilização da filantropia e das ações de amparo social de modo 

geral conferiram agência às mulheres que se dedicaram a elas, empoderando-as. Resta-nos 

então refletir brevemente a respeito do conceito de autonomia e como ele foi paulatinamente 

substituído em análises feministas pelo conceito de agência, de modo a elucidar a significação 

social, moral e política que atribuímos aos termos12.  

                                                           
10 MARTINS, Ana Paula Vosne. “A política do coração: gênero, assistência e o protagonismo social e político de mulheres 

brasileiras na primeira metade do século XX”. Projeto de bolsa de produtividade em pesquisa – CNPq. Processo Nº 

305072/2011-0 (Nível 2). 
11 MOTT, Maria Lúcia. Maternalismo, políticas públicas e benemerência no Brasil. (1930-1945). In: Cadernos Pagu (16), 

2001. pp.199-234. 
12 As reflexões a seguir baseiam-se em discussões desenvolvidas pela historiadora Ana Paula Vosne Martins sobre os conceitos 

de autonomia e agência em seu projeto de pesquisa “A política do coração: gênero, assistência e o protagonismo social e político 

de mulheres brasileiras na primeira metade do século XX”. Processo Nº 305072/2011-0 (Nível 2), e que possuem como 

referências:  ENHABIB, Seyla. “O outro generalizado e o outro concreto a controvérsia Kholberg-Gilligan e a teoria feminista” 

In: BENHABIB, Seyla; Cornell, Drucilla. (orgs.) Feminismo como crítica da modernidade. Releitura dos pensadores 

contemporâneos do ponto de vista da mulher. Rio de Janeiro: Editora Rosa dos Tempos, s.d. p.106 ; ABRAMS, Kathryn. “From 

autonomy to agency: feminist perspectives on self-direction.” William and Mary Law Review, Vol. 40, N.3, 1999. 805-846. 

Disponível em: < http://scholarship.law.wm.edu/wmlr/vol40/iss3/6 > ; MEYERS, Diana. “Personal autonomy and the paradox 
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O “Sujeito de pensamento e ação” moderno é muitas vezes considerado como uma 

categoria pretensamente universal, sobre a qual existe certa unidade moral que não é 

influenciada pelo mundo material e externo ao sujeito, nem pelo tempo e épocas históricas.  

Orientado pela sua consciência, o Sujeito, teoricamente, é livre e igual aos seus semelhantes; 

sua razão e sua consciência são “atributos fundamentais para que ele possa comparar, analisar 

e estabelecer juízos morais”. A razão, a liberdade e a igualdade seriam, neste sentido, os 

verdadeiros requisitos para a autonomia.  

O pensamento liberal moderno chegou a admitir certa influência parcial da socialização 

(tais como no interior das famílias e da religião) e de elementos exteriores ao sujeito (como, 

por exemplo, a educação e as relações de poder) sobre a condição de autonomia; sem, contudo, 

abandonar as premissas da universalidade e da unidade (que ocultam, por exemplo, as 

diferenças, as desigualdades e as relações de interdependência social). 

O conceito de autonomia foi, portanto, profundamente relacionado com uma condição 

humana ideal, utópica e irreal, colocada “fora da história” e das subjetividades humanas. Neste 

sentido, o conceito foi muito criticado por teóricas feministas, que questionavam sua 

neutralidade baseada em uma abstração filosófica que, em nível concreto e no plano histórico, 

silenciava as relações intersubjetivas hierárquicas e desiguais na distribuição do poder, 

naturalizando o fracasso de mulheres, pobres e de etnias diversas do padrão hegemônico. 

A discussão política e filosófica sobre a autonomia proposta por teóricas feministas pós-

estruturalistas parte de uma visão não ideal sobre os sujeitos, pensados agora como sendo 

constituídos historicamente por processos de subjetivação (ideias trabalhadas extensivamente 

por autores como Michel Foucault e Judith Butler): são sujeitos encarnados e situados em 

relações de poder e de solidariedade, submetidos a condicionamentos macro institucionais 

limitadores da ação,  mas capazes de resistir e de construir novos discursos. A noção de 

autonomia é então complexificada e paulatinamente abandonada em benefício da adoção do 

conceito de agência (agency), a partir de um processo de historicização da teoria da prática 

dos sujeitos. A agência se refere à capacidade de agir, refletir e escolher de sujeitos situados 

por recortes de gênero, classe, raça, religião, etnia, nacionalidade, geração e opção sexual. 

                                                           
of feminine socialization.” The Journal of Philosophy, Vol. 84, N. 11, Nov. 1987. 619-628. Disponível em: < 

http://www.jstor.org/stable/2026764> 
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Neste sentido, teóricas feministas passam a entender a produção do mundo por meio da 

prática humana e da síntese opositiva e dialética entre “estrutura” (ou mundo social tal como 

está constituído) e “agência” (ou as práticas movidas por interesses reais de pessoas reais), 

perspectiva antes não considerada. Além disso, a ideia de que o mundo é “feito” – em um 

sentido amplo e complexo – por intermédio da ação de pessoas comuns também significava que 

ele poderia ser desconstruído e reconstruído, transformado, modificado (ORTNER, 2006, p. 

38). 

  Inserimos as ações filantrópicas praticadas por mulheres no escopo conceitual da 

agência política histórica e socialmente localizada. Defendemos que tal agência empoderou, 

conjuntamente com o ativismo feminista de ação direta, o gênero feminino, de modo a ampliar 

e superar os limites da domesticidade, atuando de forma direta ou indireta sobre a consciência 

de gênero de tais mulheres. Infelizmente, no campo da assistência social institucionalizada, é 

quase apenas a agência masculina que ainda é reconhecida, legitimada e lembrada. Seus nomes 

estão em hospitais, escolas, laboratórios, prédios públicos e privados e nas universidades. A 

memória da filantropia é masculina. É imprescindível a modificação dessa memória, dando às 

mulheres o reconhecimento de um protagonismo na questão da assistência e do amparo social 

que elas incontestavelmente exerceram. 
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Capítulo 02: A institucionalização da questão social e a organização de uma assistência à 

infância e à maternidade no Brasil 

 Como vimos no capítulo anterior, em sociedades capitalistas industriais ou em processo 

de industrialização, a questão social passou a ser objeto de ações políticas organizadas pelas 

classes mais privilegiadas – no que as mulheres possuem um protagonismo fundamental – e, 

posteriormente, também pelos Estados nacionais.  

A questão da pobreza e da miséria encaradas como problema social tem sido 

problematizada pela historiografia ocidental como um desdobramento de tensões e contradições 

do capitalismo industrial, uma vez que a organização racional do trabalho, a supervalorização 

do lucro e da produtividade, a divisão das atividades laborais, que desapropria o trabalhador do 

conhecimento amplo do processo produtivo, e o rígido controle sobre o tempo no interior das 

fábricas, ao mesmo tempo em que foram instrumentos importantes em novas relações de 

produção, expandindo inovações técnicas e riquezas em níveis absolutamente inéditos na 

história do Ocidente, produziram, por outro lado, quadros de miséria e pauperismo entre os 

trabalhadores (urbanos principalmente) nunca antes observados com tamanha intensidade. A 

riqueza capitalista estava concentrada e acumulada, porém jamais distribuída equitativamente. 

A situação dos trabalhadores brasileiros não era muito diferente daquela observada em países 

europeus ou nos Estados Unidos, mas os quatro séculos de escravidão certamente deixaram 

marcas ainda mais profundas que agravavam os problemas sociais (MOTT, 2001, p. 204).  

O incômodo moral gerado por estas mazelas não se devia somente à existência da 

mendicidade, já antiga e bastante presente, mas sim com relação à pobreza dos trabalhadores. 

No final do século XIX e início do XX, significativas mudanças ocorreram na concepção de 

pobreza em países ocidentais. As teorias organicistas e evolucionistas construíram explicações 

alternativas para o problema. Em vez de entender a pobreza como resultante de algum desvio 

moral, de vadiagem, criminalidade ou ausência de força de vontade, muitos teóricos passam a 

atribuir a miséria a condicionantes ambientais, genéticos ou até mesmo sociais. Essa alteração 

de perspectiva conduziu a novas formas de combate à pobreza, levando à ampliação da 

participação do Estado na questão social. Longe de estar fadado permanentemente ao insucesso, 

o pobre passou a ser entendido como alguém que vivia uma dificuldade conjuntural e provisória 

(VISCARDI, 2011, p.182). 

 Neste sentido, enunciadas por revolucionários comunistas e socialistas, mas também por 

cristãos das mais variadas confissões religiosas e por humanistas liberais, sentimentos morais 
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como a piedade, a solidariedade, o amor, a compaixão, a empatia e a bondade passaram a 

circular pelos discursos, textos, estudos e ações políticas (MARTINS, 2015, p. 28). Começamos 

então a observar a introdução de sentimentos nas teorias e nas práticas políticas e também a 

organização de uma política dos sentimentos no que se refere ao enfrentamento da questão 

social.  

 Defendendo que a dicotomia ou separação entre razão e emoção na política é uma 

realização impossível, Pierre Ansart, em sua obra La gestion des passions politiques, trabalha 

como as emoções são acionadas, gerenciadas e controladas em conjunto com a razão. Para o 

autor, a rígida divisão entre o objetivo e o subjetivo é problemática e seria preciso abandonar a 

noção de que os sentimentos e as ações ou motivações passionais seriam expressões de 

fanatismo ou irracionalidade, ou melhor, que as ações políticas movidas por sentimentos ou por 

paixões seriam de algum modo irrefletidas, só emergindo em momentos de crise ou convulsão 

social e se manifestando apenas e/ou sobretudo em classes populares. Mesmo nos segmentos 

mais privilegiados e intelectuais, os sentimentos não seriam apenas dimensões secundárias das 

ações, mas de fato motivações para a ação. Neste sentido, Ansart utiliza elementos da 

psicanálise para perceber os conflitos sociais, a gestão e a ação política, questionando o 

paradigma ocidental de que os indivíduos possam ser exclusivamente racionais, eximindo de 

suas experiências e ações seus desejos, medos, culpas, ódios e amores.  

A partir das colocações de Ansart, inserimos as ações políticas caritativo-filantrópicas 

como expressão de um conjunto de sentimentos compartilhados por indivíduos das classes 

privilegiadas, com origem laica ou religiosa, tais como compaixão, empatia, piedade e 

sensibilidade pelo sofrimento alheio. Destacamos que as ações benevolentes e compassivas, 

motivadas ou não pela religião e movidas pelos mais diversos sentimentos coletivos, tinham a 

sua racionalidade, que se expressava em uma organização coerente e razoável de programas e 

campanhas, em uma mobilização de recursos humanos e financeiros, em um rígido código 

moral que norteava essas ações e também pela finalidade sua mitigatória, senão mesmo 

reformista. 

As ações políticas de natureza privada da caridade e da filantropia não se contrapuseram 

às políticas sociais propostas pelos Estados a partir de fins do século XIX, pelo contrário, se 

articularam à assistência estatal, coexistindo mutuamente à mesma.  A intervenção do Estado 

na assistência social do século XIX foi muito pequena e em certos países realmente 

insignificante ou mesmo inexistente. Contudo, gradativamente, os Estados modernos 
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começaram a desenvolver mecanismos legais de atendimento à insegurança econômica e à 

proteção social dos mais necessitados e dos trabalhadores.  

A articulação da experiência filantrópico-caritativa de mulheres e a formulação de 

políticas sociais pelo Estado aconteceu no Brasil ao longo do período do primeiro governo de 

Getúlio Vargas (1930-1945) e principalmente e de forma mais efetiva  no decorrer do Estado 

Novo (1937-1945), quando começamos a observar a elaboração de políticas sociais por parte 

de agentes públicos, ao mesmo tempo em que se ampliam o número de associações assistenciais 

voltadas para o gerenciamento político do social (MARTINS, 2015, p. 42).   

Pela primeira vez as críticas políticas produzidas por médicos e também por intelectuais 

e juristas brasileiros, que desde o final do Império alertavam para o descaso do poder público 

para com as mazelas sociais e apontavam as limitações das iniciativas particulares e privadas 

no campo da assistência, começaram a receber mais atenção por parte do Estado. Desde os 

primeiros tempos da Colônia, a assistência aos pobres em nosso país fora prestada sobretudo 

por indivíduos das elites, geralmente mandatários locais, os chamados “homens bons”, e pelas 

Casas de Misericórdias e outras irmandades religiosas. Não havia intervenção do Estado, a não 

ser de forma esporádica, por meio de subvenções pontuais em situações emergenciais, como 

crises epidêmicas (VISCARD, 2008, p. 119).  Entretanto, nada que se aproximasse de um 

programa efetivo de políticas sociais assistenciais ou de uma Assistência Pública organizada e 

administrada pelo poder público. 

Este lento processo de institucionalização da questão social observada desde o século 

XVIII ao redor de diversos países no mundo e que aqui no Brasil começa a se manifestar apenas 

em meados do século XX, envolveu uma reorganização e readaptação da administração estatal 

nos mais diversos setores: saúde, educação, segurança e assistência. Tal movimento foi 

resultado da percepção de que as mazelas sociais (pobreza, mortalidade, criminalidade) eram 

produto da História e dos homens e, portanto, poderiam e deveriam ser enfrentadas e extintas 

por meio da ação política. 

Entender tais processos históricos e sociais foi importante para esta pesquisa. A 

preocupação cada vez maior do Estado em garantir melhores condições sanitárias, de higiene e 

de saúde, bem como em formular políticas públicas especificamente voltadas à saúde de mães 

e crianças, a fim de evitar a alta incidência de doenças na infância, está na origem das 

motivações morais que mobilizaram médicos e mulheres da sociedade curitibana em torno do 

projeto da criação de um Hospital das Crianças nas décadas iniciais do século XX. 
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Em 1930, foi criado o Ministério da Educação e da Saúde Pública no Brasil. Médicos 

que até então clamavam pela ação do Estado pela proteção materno-infantil passaram a integrar 

os quadros técnicos e administrativos do novo Ministério, e começamos então a observar uma 

ampliação na oferta de serviços de assistência médica gratuita em consultórios, clínicas 

pediátricas, creches, hospitais e lactários. Em 1940, foi criado o Departamento Nacional da 

Criança. Começamos a observar então o surgimento de novas estruturas administrativas que 

passaram a organizar e coordenar políticas de assistência materno-infantil no Brasil, propondo 

um modelo de atuação conjunta entre o Estado e as instituições caritativo-filantrópicas, com a 

sempre presente participação das mulheres (MARTINS, 2005; BARBOSA, 2012). 

Um marco importante desta aliança entre o Estado e as instituições caritativo-

filantrópicas foi a criação da Caixa de Subvenções, em 31 de agosto de 1931, sob a 

administração do Ministério de Justiça e Negócios Interiores. O objetivo desta política era 

auxiliar financeiramente estabelecimentos como hospitais, maternidades, creches, leprosários, 

institutos de proteção à infância e à velhice, asilos de mendigos, cegos e surdos-mudos, 

orfanatos, ambulatórios para tuberculosos, dispensários, bem como os estabelecimentos de 

ensino técnico; não custeados pela União, pelos Estados ou municípios. Com esta iniciativa, 

notamos o reconhecimento do Estado de que o mesmo deveria amparar a assistência privada e 

de que, portanto, era necessário um enfrentamento político e com racionalidade administrativa 

da questão social.  

A Caixa de Subvenções se torna importante para pontuar o processo de 

institucionalização da questão social no país, pois se naquele momento o governo não tinha 

como sustentar uma estrutura e um aparato de Assistência Pública com pessoal, recursos e 

projetos próprios de assistência, por outro lado, ao menos, havia criado um aparato político que 

organizava e estimulava a assistência privada, atuando mutuamente e em cooperação com a 

caridade e a filantropia. A Caixa de Subvenções durou até 1938, quando a coordenação política 

da assistência social brasileira finalmente passou a ser organizada por um órgão específico para 

este fim: o Conselho Nacional de Serviço Social (CNSS), criado para funcionar em cooperação 

com o Ministério da Educação e da Saúde Pública (MARTINS, 2015, p. 56). 

O Conselho, que surge com uma importante contribuição do político Gustavo 

Capanema, representou o entendimento, por parte do Estado, de que o enfrentamento da 

pobreza e da miséria no país requeria coordenação política, reflexão e planejamento; isso a 
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partir da construção de um conhecimento técnico consubstanciado dos problemas sociais 

brasileiros (algo que um órgão de Serviço Social deveria produzir). 

Neste sentido, o CNSS é criado com a atribuição de estudar os problemas sociais 

brasileiros e funcionar como um órgão de análise e proposição de políticas sociais, auxiliando 

tanto o governo quanto as entidades privadas de assistência. Para isso, deveria realizar estudos 

e pesquisas sobre a miséria no país, elaborar planos/projetos de assistência social e propor 

esferas básicas de atuação da assistência. 

A partir da criação do CNSS é que começamos a observar efetivamente um processo de 

institucionalização da questão social no país. A criação de políticas públicas para a assistência 

é organizada a partir de uma cooperação entre o governo, responsável pela regulação, pelo 

financiamento e a fiscalização, e as instituições caritativo-filantrópicas privadas, que forneciam 

os serviços à comunidade (MARTINS, 2015, p. 64). 

Este processo de institucionalização da assistência no Brasil acompanhou um 

progressivo e lento processo de laicização das atividades da assistência, resultante da ampliação 

da participação estatal. Ao mesmo tempo, em nenhum momento nossos reformadores sociais 

questionaram a validade e o papel fundamental da caridade e filantropia privadas, mas elas eram 

sem dúvida consideradas insuficientes. É necessário ainda enfatizar que a questão social da 

miséria e da pobreza em nosso país apresentou algumas ambiguidades. Por um lado, 

considerava-se a pobreza um fenômeno social, macroeconômico e político; por outro lado, um 

fenômeno natural ou moral. Duas concepções distintas que eram próprias de um país que 

transitava para a modernidade capitalista ainda mantendo rígidas concepções morais e culturais 

de seu passado escravista. O processo que leva à maior participação do Estado brasileiro no 

trato com a questão social apresenta, assim, dois elementos limitantes: a prevalência de um 

ideário liberal, que via na intervenção do Estado um risco à economia da recente República; e 

a incapacidade do Estado brasileiro, em razão de seu pequeno tamanho e da escassez de 

recursos, de se fazer presente em todas as regiões do país (VISCARDI, 2011, p. 196). 

 O longo período de ausência de políticas públicas para o amparo à saúde, à educação, 

ao emprego, à renda, aos incapacitados, aos idosos, à infância e à maternidade deixou por muito 

tempo uma significativa parcela de brasileiros relegada à caridade de setores religiosos e/ou 

leigos que, por mais que se empenhassem, não conseguiriam resolver o problema da pobreza 

no país. Nossos reformadores sociais e filantropos conheciam tais limitações e muito fizeram 

para superá-las. A crença no cientificismo e na organização técnica e metódica da assistência 
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estiveram na base de suas reivindicações ao Estado (VISCARDI, 2011, p. 197). As iniciativas 

institucionais que procuramos elucidar aqui são apenas o princípio de um processo que se 

estende até os dias atuais. Foram e ainda são necessárias muitas iniciativas e ações para que o 

Brasil comece a amparar seus miseráveis de forma eficaz e satisfatória.  

As mulheres e a assistência social institucionalizada 

As primeiras políticas sociais brasileiras se direcionaram para a assistência materno-

infantil e também para o que podemos chamar de proteção à instituição da família, tão cara ao 

Estado-Novo de Vargas. Tal atenção se sustentava em uma ideologia de gênero que se 

relacionava com os interesses da nação, entendida naquele momento pelo Estado como uma 

grande família, que possuía em Getúlio Vargas a incorporação do grande pai, protetor e 

provedor.  Tal ideologia salientava o paternalismo como prática política e estava também muito 

presente nos discursos da assistência social institucionalizada. A partir de um léxico sentimental 

marcado pelo gênero, os discursos que justificavam muitas políticas sociais estavam ligados a 

uma reflexão sobre o mundo privado dos cuidados e dos sentimentos. Este, por sua vez, muito 

marcado pela compaixão, por representações de feminilidade e de masculinidade e pela ideia 

de bondade/benevolência para com o próximo. 

Entendemos, neste sentido, que a benevolência e a compaixão que em muito moviam as 

iniciativas da assistência social, são disposições morais e sentimentais que podem ser praticadas 

por homens e mulheres, entretanto, como tratamos no primeiro capítulo desta monografia, no 

interior da construção histórica e social da ideologia de gênero, a benevolência foi um elemento 

instituinte da “feminilidade normal”. Isto porque, a “bondade feminina” estaria ancorada na 

natureza, a partir da experiência da maternidade, expressão máxima das disposições morais do 

sentimento, da doação, do cuidado, da benevolência enfim.  

Apesar da ostensiva participação de mulheres na organização e manutenção de diversas 

instituições filantrópicas e caritativas privadas, laicas ou de orientação religiosa cristã, seu 

protagonismo tem sido muito pouco trabalhado nas publicações que tratam da assistência no 

Brasil. Isto se deve, em parte, ao estereótipo e ao preconceito, de orientação tanto marxista 

quanto liberal, que relega as ações destas mulheres a meros atos simbólicos de mulheres 

ociosas, burguesas ou de elite, as “damas de caridade”. Seus atos são associados à tutela e à 

reprodução da pobreza, integrando um sistema que reforçaria as relações de poder e de classe 

e, portanto, segundo tais interpretações, não constituindo ações relevantes para o enfrentamento 

real das mazelas sociais.  
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Acreditamos que tais estereótipos reduzem a diversidade das experiências associadas à 

assistência, apagando memórias importantes sobre o protagonismo feminino e a relevância 

histórica que a ação destas mulheres constitui não só para a história da assistência como para a 

história do empoderamento do gênero feminino. O que acaba ocorrendo é que, muito embora 

as mulheres tenham uma participação ativa e importante na história da assistência, por suas 

ações em instituições privadas de caridade ou filantropia (estas que, por sua vez, antecedem a 

institucionalização da questão social por parte do Estado, como já visto), sua memória acaba 

sendo apagada e desconsiderada. A memória da assistência passa a ser associada somente ao 

processo político-institucional, que, invariavelmente, possui marcas masculinas muito mais 

ressaltadas e lembradas.  

Outra razão para o apagamento do protagonismo feminino na história da assistência diz 

respeito à ausência de documentação, uma vez que poucas destas instituições privadas (muitas 

das quais, associações femininas), preexistentes à Caixa de Subvenções e ao CNSS, mantinham 

ou guardavam registros de suas atividades, tais como livros-ata, relatórios ou mesmo 

correspondências. Quando existe documentação, é por vezes lacunar, fragmentária e esparsa. 

Poucas são, então, as instituições que guardaram registros, pois sua grande maioria caiu na 

obsolescência ou fechou as portas. Para acessar a documentação das que ainda estão em 

funcionamento, como é o caso do Hospital Pequeno Príncipe em Curitiba, por se tratarem de 

instituições privadas, é preciso estabelecer uma rede de contatos e indicações para acessá-las.  

Contudo, apesar das limitações reais impostas pela documentação, e segundo a 

historiadora Ana Paula Vosne Martins, é certo de que as primeiras associações femininas de 

caridade no Brasil datam do final do século XIX, a exemplo das Damas de Caridade, fundadas 

em 1859 na Bahia e na década de 1890 em São Paulo e no Rio de Janeiro, pela intermediação 

do clero católico, com motivações e ações bastantes associadas à caridade de orientação 

religiosa.  

Desde então, dezenas de instituições de caridade e filantropia se espalharam pelo país, 

ganhando mais visibilidade a partir do Estado Novo e da emergência das políticas de assistência 

social. Eram asilos, orfanatos, escolas para surdos, cegos e mudos, lactários, associações de 

proteção à maternidade e à infância, entre outras. A partir de 1933, começamos a observar uma 

evidência maior de documentações que nos permitem estudar as mulheres envolvidas na 

assistência privada, a partir das cartas de muitas dirigentes ou representantes destas associações, 

dirigidas a Getúlio Vargas, a fim de agradecer os auxílios recebidos do poder público, solicitar 
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financiamento e recursos ou até mesmo relatar suas experiências de amparo aos necessitados 

(MARTINS, 2015, p. 73).  A análise destas cartas nos revela ainda outro retrato da 

benemerência feminina, bem menos conhecido, pois existem também as cartas de mulheres 

trabalhadoras que por sua conta criaram escolas, creches ou orfanatos. Não eram esposas de 

homens importantes, prefeitos, médicos ou mesmo comerciantes locais com algumas posses, 

mas mulheres com poucos recursos, como a professora Balbina Netto Veloso (Idem, 2015, 

p.74). Se considerarmos que a face mais conhecida da participação feminina na assistência é 

aquela associada às mulheres de elite, estas cartas de mulheres trabalhadoras tornam-se 

interessantes no sentido mesmo de questionarmos os estereótipos preconceituosos de “damas 

de caridade” debatidos acima.  

Outra questão importante a ressaltar no que se refere à participação feminina na 

institucionalização da questão social brasileira, diz respeito ao fato de que, desde o primeiro 

governo Vargas, observamos a emergência de um protagonismo feminino no espaço público e 

político que se corporifica na imagem da primeira-dama, Darcy Vargas. Seu protagonismo 

público ocorre em razão de sua participação em variadas campanhas filantrópicas e na 

organização de um dos órgãos mais importantes da assistência social no Brasil: a Legião 

Brasileira de Assistência (LBA), criada por ela no ano de 1942. A LBA, àquela época, instou 

muitas mulheres da elite carioca e de outras cidades brasileiras a começarem a se envolver mais 

intensamente com a assistência. A partir de sua existência, mais mulheres passaram a se 

posicionar no interior dos debates sobre a assistência e a questão social, participando cada vez 

mais dos espaços políticos destinados a estes fins, como profissionais da assistência (visitadoras 

e assistentes sociais, enfermeiras, professoras, integrantes do CNSS, etc.), se inserindo 

definitivamente na estrutura organizacional do Estado e em esferas de poder e protagonismo 

público e político, a exemplo de Stela de Faro e Eugenia Hamann, integrantes do CNSS 

(MARTINS, 2015, p. 75-80). 

Como podemos observar, a partir do Estado-Novo, as mulheres passaram a se envolver 

publicamente com a assistência. Esse envolvimento encontrava razões humanitárias, cristãs ou 

de adequação a um papel tradicional de gênero, porém já não se tratava mais apenas disso. A 

partir da caridade e da filantropia, e na sua extensão para a assistência institucionalizada, as 

mulheres passaram defender suas idéias publicamente, sendo reconhecidas pelas suas 

capacidades individuais, cada vez mais desvinculadas da figura masculina do marido, e 

participando também de movimentos políticos de grande relevância e visibilidade na época, 

como o movimento pelos direitos das mulheres. Vemos, portanto, como o trabalho assistencial, 
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tanto na sua dimensão voluntária, quanto no âmbito profissional, contribui em muito para o 

empoderamento público do gênero feminino. 

A institucionalização da questão social, bem como o associativismo e protagonismo 

feminino neste processo, nos mostra que conforme as sociedades modernas se complexificaram 

com a internacionalização do capitalismo industrial, muitos discursos reformistas passaram a 

defender que a esfera pública deveria ser regulada não somente pelas leis, mas também por 

sentimentos morais e humanitários. É importante pontuar que estes discursos são elaborados 

por uma variedade de vozes, como filósofos, cientistas sociais e políticos, médicos ou 

religiosos. 

Entendemos ainda que tal processo de institucionalização da questão social em nosso 

país está associada a uma releitura brasileira do modelo de organização política e social do 

Welfare State (ou Estado de Bem-Estar Social, EBES) desenvolvido em sua origem em diversos 

países da Europa a partir de meados do século XX.  Para entendermos como o EBES se organiza 

no Brasil, utilizamos o conceito de triângulo do welfare, originalmente proposto pela 

historiadora norueguesa Anne-Lise Seip. De acordo com tal formulação, o welfare state não 

pode ser entendido apenas a partir de estruturas burocráticas e institucionais dos governos, mas 

sim como resultado de uma interação entre três agentes: as organizações ou associações da 

sociedade civil, as autoridades locais/municipalidades e a inciativa do governo central/federal 

(MARTINS, 2006, pg. 05). A articulação entre estes três agentes é importante de modo a 

perceber que a institucionalização da questão social, e especialmente no que se refere à 

assistência institucionalizada à maternidade e à infância, é resultado da interação entre 

múltiplos e diversos interesses e inciativas: médicas, femininas, políticas, intelectuais, 

filosóficas. 

Ao analisarem a literatura contemporânea que problematiza a aplicabilidade do conceito 

de Estado de Bem-Estar Social na América Latina, bem como as múltiplas esferas de atuação 

e caracterização que políticas sociais decorrentes deste tipo de organização política e econômica 

desenvolvem em territórios latinos, Sonia Draibe e Manuel Riesco, na obra Estado de bienestar, 

desarrollo económico y ciudadanía: algunas lecciones de la literatura contemporânea (2006), 

refletem a respeito do que denominam por “políticas conciliatórias de gênero”. Segundo os 

autores, do ponto de vista do Estado de Bem-Estar e da forma como ele se desenvolveu e se 

desenvolve em países latino-americanos, o dilema em torno da luta feminina por emancipação, 

cidadania e equidade entre os gêneros se manifesta a partir da convivência e entrecruzamento 
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de políticas sociais opostas e contraditórias, de diferentes orientações e efeitos/ consequências. 

Ora positivas, ora negativas para a causa feminista, e muitas vezes a um mesmo tempo uma 

combinação complexa destes dois efeitos, políticas sociais são oferecidas pelo EBES ao público 

feminino. Algumas delas, ao menos teoricamente, enfatizam a equidade, favorecendo a 

participação da mulher no mercado de trabalho e se propondo a melhoras as condições das 

mulheres mais pobres que já se encontram inseridas nele; outras, por sua vez, reforçam a 

diferença, enfatizando, por uma via conservadora, o papel familiar, reprodutivo e doméstico 

“primordiais” da mulher (DRAIBE & RIESCO, 2006, p. 37-38). 

Entre o bem-estar social e o bem-estar de gênero há um abismo e a conciliação, embora 

perseguida por vias políticas e ativistas, é questão complexa, dialética e ainda inacabada. 

Existem, contudo, incontáveis possibilidades de interação entre políticas sociais de bem-estar 

que buscam conciliar os âmbitos reprodutivos e produtivos da mulher. É mais difícil, porém, 

categorizar programas ou políticas sociais em termos ideológicos precisos o suficiente, a fim 

de serem capazes de categorizar um Estado de Bem-Estar com respeito à sua atuação definitiva 

na emancipação ou na subjugação do gênero (DRAIBE & RIESCO, 2006, p. 40-42).  

 Entendemos as políticas públicas para a proteção à maternidade e à infância no Brasil 

como integrantes desta complexa problemática a que se referem Draibe e Riesco. Resultado do 

trabalho e da luta de diferentes e múltiplos agentes, tais políticas, por um lado, visavam uma 

manutenção atualizada e patriótica da ideologia da domesticidade, resguardando à mulher 

pouca ou quase nenhuma memória no que diz respeito à sua participação e agência no processo 

de organização e conquista da assistência institucionalizada. Porém, por outro lado, e 

paradoxalmente, é inegável que tais políticas abriram uma perspectiva de profissionalização 

feminina, bem como as amparou e auxiliou com a dura experiência da maternidade e do cuidado 

com a infância, principalmente quando as mesmas se encontravam em condições de miséria. 

A institucionalização de uma assistência de proteção materno infantil  

Na organização política da assistência social, e em especial no que toca a assistência à 

maternidade e à infância, operaram, portanto, diferentes agentes. Autoridades estatais, médicos, 

ativistas sociais, organizações de trabalhadores e religiosos participam deste processo, todos 

movidos por diferentes interesses e visões de mundo.  A partir do final do século XIX assistimos 

à intensificação da organização da ação filantrópica de um desses grupos: os médicos.  
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Começa a crescer neste meio profissional a percepção de que os problemas sociais de 

saúde pública decorrentes da pobreza e das péssimas condições de higiene não poderiam ficar 

mais somente sob a responsabilidade da caridade e da filantropia privadas. Os médicos 

brasileiros, influenciados pelo pensamento crítico francês, passam a perceber a necessidade da 

organização de uma assistência médica pública, mantida pelo Estado e racionalizada a partir de 

princípios científicos, a fim de assistir aos mais frágeis e necessitados.  

No início do século XX, período da criação do Hospital das Crianças em Curitiba, o 

tradicional modelo moral dos cuidados, do amparo, da piedade cristã e da caridade começa a 

articular-se com um novo modelo, racionalista, científico, público e político.  Essa renovação 

no sistema de assistência social envolveu principalmente dois agentes: os médicos e as mulheres 

das classes privilegiadas; dois agentes que, em parceria, fizeram uma pequena “revolução” na 

metodologia e na organização e estruturação dos cuidados com os mais pobres.  

Contando com a ajuda das mulheres, muitos médicos ampliaram os espaços disponíveis 

para atendimento assistencial à população pobre, melhorando também sua infraestrutura. A 

partir desta aliança, instituições de atendimento às mães e às crianças começaram a surgir em 

várias cidades brasileiras: associações femininas de proteção à maternidade e à infância, 

protetorados do berço, gotas de leite, lactários, creches, hospitais infantis e maternidades 

(LEITE, 1997; MARTINS, 2005; MOTT, 2001; RODRIGUES, 2004).  

Em Curitiba, a fundação da Maternidade do Paraná em 1914, ligada à Faculdade de 

Medicina da Universidade do Paraná e auxiliada pela Associação das Damas de Assistência à 

Maternidade (composta pela elite feminina da cidade), e a criação do Hospital das Crianças em 

1930, por iniciativa da diretoria e das damas de caridade da Cruz Vermelha Paranaense 

(instalada no Estado em 1917), são exemplos locais de relevo de tal contexto nacional e 

internacional, resultados da parceria entre mulheres e médicos.  Estes dois grupos sociais 

realizaram, assim, um “trabalho do coração”, voluntário, a fim de prover amparo, cuidados e 

proteção à infância e à maternidade, tão relevantes para a questão social, política e populacional, 

mas na época ainda ignoradas pelas autoridades públicas.  

É importante enfatizar que a partir da segunda metade do século XIX um novo discurso 

médico começou a ser elaborado; o foco de preocupação e discussão passou para a prevenção 

e a manutenção da vida (a profilaxia) e não mais somente ao atendimento aos doentes. O novo 

discurso médico-social era, portanto, profilático e preventivo; bem como atentava para a 

importância de se proteger a infância e a maternidade por meio de novas especialidades 
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médicas, baseadas em um conhecimento científico específico sobre o corpo feminino e da 

criança, tais como a pediatria, a obstetrícia e a puericultura.  

A medicina naquela época também foi muito influenciada por publicações francesas, e 

estas, principalmente a partir de 1870, começaram a enfatizar aspectos sociais da maternidade 

e dos cuidados com a criança. Nascia a percepção de que a maternidade e a saúde infantil 

estavam diretamente relacionadas às questões populacionais e de manutenção da sociedade, 

bem como aos valores morais e humanitários, como a justiça social, a compaixão e a empatia.  

Ao contrário da maioria dos países europeus, dos Estados Unidos e de países latino-

americanos como o Chile, o Uruguai e a Argentina, as políticas públicas de assistência materno-

infantil no Brasil chegaram tardiamente e ainda nas primeiras décadas do século XX a proteção 

aos pobres, mães e crianças carentes ainda dependia quase exclusivamente da caridade e das 

ações filantrópicas privadas. À falta de uma assistência pública organizada, os médicos 

começaram a perceber que a eficácia das boas ações dependia, entre outros aspectos, de uma 

abordagem científica que eles, enquanto profissionais da saúde, poderiam proporcionar, 

dirigindo, organizando e aconselhando os trabalhos desenvolvidos pelas organizações 

caritativo-filantrópicas nas quais atuavam as mulheres das elites.  

A aproximação entre esses dois grupos sociais benemerentes, propiciada também por 

afinidades de classe, foi um grande triunfo para a organização da assistência às crianças e à 

maternidade. Cidades como Salvador, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo, Porto Alegre 

e Curitiba já no início do século XX começaram a assistir aos primeiros resultados desta aliança, 

com a criação de maternidades, postos de saúde, dispensários, lactários e hospitais infantis que 

atendiam a população mais pobre e desamparada. 

Este processo de organização filantrópica de assistência social à saúde materno-infantil 

se espalhou por várias regiões e cidades brasileiras. Os elementos recorrentes e comuns em 

todos os casos são a presença feminina, a ação médico-social, a prática filantrópica e caritativa 

resultante da aliança entre estes dois grupos, o elemento elogiado e ressaltado da benevolência 

feminina, a percepção da importância social e política em se assistir mães e crianças carentes, 

a presença direta ou indireta da ideologia do maternalismo, do higienismo e de um racionalismo 

técnico-médico-científico baseado nos conhecimentos da Pediatria e da Puericultura. Tais 

elementos aparecem também como as bases fundamentais do contexto de criação do Hospital 

das Crianças em Curitiba. 
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Neste contexto, é também importante destacar a ‘doutrina do pan-americanismo’, 

considerado um fator importante para a constituição dos programas assistenciais latino-

americanos dirigidos à saúde infantil, particularmente a partir de 1926, com a realização regular 

dos Congressos Pan Americanos da Criança. Tais eventos, organizados por médicos latino-

americanos influentes, levantavam a discussão em torno da necessidade de uma maior 

participação do Estado no campo da assistência, uma vez que os problemas de saúde cresciam 

e estavam diretamente ligados às mazelas sociais. 

Influenciados por tais congressos, muitos médicos brasileiros ganharam prestígio social 

e reconhecimento por suas ações benemerentes, humanitárias e modernizadoras, sendo um 

exemplo de relevo para o contexto paranaense o obstetra Victor Ferreira do Amaral, que se 

destacou nos processos de idealização e criação da Universidade do Paraná e da Maternidade 

do Paraná. Outro grande nome de destaque foi o médico Carlos Arthur Moncorvo Filho, 

fundador do Instituto de Proteção e Assistência à Infância do Rio de Janeiro (IPAI), instituição 

médico-filantrópica criada em 1899 como uma contraposição ao modelo ultrapassado e muito 

criticado da Roda dos Expostos e que ao longo das décadas de 1920 e 1930 teve 21 filiais 

criadas em diversas cidades brasileiras. 

A organização administrativa e as modalidades de serviços oferecidos pelo IPAI 

forneceram modelos de atuação que posteriormente o Estado utilizaria para a compor os 

serviços públicos de saúde e assistência à maternidade e à infância. O Instituto – que funcionava 

graças ao trabalho voluntário prestado por médicos, parteiras, enfermeiras e mulheres 

benemerentes – foi a primeira organização assistencial a investir em propaganda e campanhas 

educativas de saúde e higiene ao promover os “Concursos de Robustez Infantil” no país, 

realizando também palestras e conferências para as mães. Também foi o primeiro a oferecer o 

serviço de assistência ao parto em domicílio, ação defendida por importantes médicos obstetras 

brasileiros da época, o que se mostrava necessário devido à escassez de leitos nas ainda poucas 

maternidades existentes. O IPAI também organizou o importante programa Gota de Leite, cuja 

função era distribuir leite de qualidade para crianças cujas mães não podiam amamentar; a ideia 

de programas como este surgiu pela primeira vez na França a partir da ação dos médicos Dufour 

e Variot (MARTINS, 2006, p. 15). 

Entre 1934, quando Gustavo Capanema assumiu o ministério da Educação e da Saúde 

Pública, e 1940, quando se criou o Departamento Nacional da Criança, como já vimos, 

começam a surgir as estruturas administrativas que organizaram e coordenaram as políticas de 
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assistência materno-infantil no Brasil e que propunham um modelo de atuação conjunta entre 

o Estado e as instituições caritativo-filantrópicas.  

Sintonizados com as políticas sociais para a maternidade e a infância que estavam em 

curso nos países europeus e nos Estados Unidos, os médicos e técnicos do MESP conseguiram 

criar uma estrutura de políticas sociais ao mesmo tempo que efetivaram alianças com as 

associações caritativo-filantrópicas.  Estimularam, inclusive, a criação de novas associações, 

algo perceptível ao se observar as listas de benefícios concedidos pelo MESP e a criação da 

Legião Brasileira de Assistência (LBA), anos mais tarde. Os convênios firmados com as 

associações de proteção à maternidade e à infância se expandiram por todo o país 

posteriormente e visavam colocar em prática programas assistenciais elaborados tanto pelo 

governo quanto pela própria LBA. 

Quando debatemos a assistência à maternidade e à infância no Brasil, é imprescindível 

atentar para uma discussão mais pormenorizada do que chamamos por políticas maternalistas. 

Entendemos o conceito de maternalismo enquanto o resultado de uma interação entre três 

elementos: a ideologia da maternidade (segundo a qual, as mulheres, por sua experiência natural 

de geração, seriam consideradas as mais aptas a proverem cuidados e amparo à infância e aos 

mais necessitados de forma geral), o ativismo político feminino (que em muito contribui para 

que políticas voltadas à maternidade fossem instituídas) e a observação e consideração de 

concepções culturais de gênero, classe e raça (uma vez que paulatinamente a proteção 

institucional voltou-se para a necessidade, alinhada aos interesses do Estado, em assistir 

especialmente as mulheres trabalhadoras, pobres e negras). 

Especificamente no que se refere à elaboração de políticas públicas para a proteção à 

infância e à maternidade no Brasil, é importante pontuar que, antes de Vargas, foi durante o 

governo de Arthur da Silva Bernardes (1922 – 1926) que as reivindicações resultantes dos 

congressos médicos e da mobilização feminina e civil sobre a necessidade latente de se construir 

novas maternidades, lactários e hospitais infantis e elaborar uma legislação efetivamente 

voltada para a assistência às mulheres trabalhadoras e seus filhos, pela primeira vez obteve 

maior atenção e ressonância no interior da administração estatal. Em 1923 foi promulgado o 

Decreto-Lei nº 16.300, que regulamentava o Departamento Nacional de Saúde Pública (DNSP), 

expandindo as atribuições, o apoio e a fiscalização do Governo Federal junto aos Estados, além 

de estabelecer, pela primeira vez, um órgão específico e mediador responsável pelas questões 

materno-infantis: a Inspectoria de Hygiene Infantil. A Inspetoria, contudo, apesar de ser uma 
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resposta governamental importante a antigas demandas sociais em torno da maternidade e da 

infância, estava muito aquém das necessidades que a questão demandava (ALVES, 2014, p. 99; 

MARTINS, 2006, p. 28).  

A atuação do órgão mostrou-se mais fiscalizadora do que interventora e propositora. 

Suas atribuições tendiam principalmente para a fiscalização de instituições assistenciais 

privadas já existentes, como creches, maternidades, casas de expostos (problematizadas abaixo) 

e hospitais, deixando em segundo plano a proposição de leis que protegessem, regulamentassem 

e criassem novos mecanismos para tratar as más condições de vida, saúde e trabalho de 

mulheres e crianças pobres especialmente. Segundo Gonçalves, de cunho extremamente liberal, 

as políticas de Bem-Estar criadas pelo Decreto-Lei 16.300 foram ineficazes e pouco impacto 

tiveram sob as questões materno infantis mais urgentes (ALVES, 2014, pp. 99-100). 

Com a instauração do Estado Novo e a promulgação de uma nova Constituição, em 

1937, as medidas de proteção para a criança e a maternidade ganharam mais relevância e 

importância dentro da administração pública e passaram a ser entendidas como um problema 

de ordem econômica e moral da nação. Tal preocupação mesclava ideias eugenistas aos 

discursos políticos e médicos em defesa do casamento, da família nuclear e do aumento 

populacional. A preocupação central era com a formação de uma nova raça brasileira (ALVES, 

2014, p.153). 

A preocupação psicossomática com a maternidade, as crianças e os adolescentes e a 

valorização da importância das mães com o cuidado e o amparo foram então traduzidas em 

nível governamental pela implantação do Departamento Nacional da Criança (DNCr). 

Instituído pelo Decreto-Lei 2.024, de 17 de fevereiro de 1940, o DNCr estabeleceu as diretrizes 

político-institucionais do governo Vargas em relação à saúde materno-infantil em todo o país. 

Criado com o objetivo de ser um órgão centralizador, o departamento unificava iniciativas de 

assistência e colocava sob a sua tutela administrativa as diversas instituições assistenciais 

estaduais, municipais e particulares direcionadas à proteção da maternidade e da infância. Cabia 

também ao DNCr articular a criação do Fundo Nacional de Proteção à Criança, que seria 

composto por doações espontâneas de particulares e de grandes empresas públicas e privadas, 

recursos que posteriormente seriam revertidos na forma de programas assistenciais para a 

infância e a maternidade desvalida. 

Em 1941, por meio do o Decreto-Lei 3.775, o governo federal reestruturou e otimizou 

a organização do Departamento Nacional da Criança ao criar quatro setores reguladores das 
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ações do órgão: a Divisão Social de Proteção à Infância, responsável por elaborar políticas em 

defesa da criança; a Divisão de Cooperação Federal, que tinha por finalidade prover os meios 

pelos quais os diversos níveis da administração pública e das iniciativas privadas trabalhariam 

de forma conjunta e articulada; o Instituto Nacional de Puericultura13, destinado à formação 

científica e médica e à difusão dos conhecimentos da puericultura e da saúde materno-infantil 

para a população em todo território nacional; e o Serviço de Administração, responsável pelos 

trâmites burocráticos e administrativos do DNCr (ALVES, 2014, p. 162). 

Assim estruturado, uma das primeiras medidas tomadas pelo DNCr junto aos Estados 

foi a construção de inúmeros postos de puericultura nas grandes cidades e nas regiões 

interioranas. Por meio da Divisão de Cooperação Federal foram postas em prática outras 

iniciativas, como a realização de campanhas de saúde e a construção de maternidades, abrigos 

para menores e a ampliação de hospitais infantis já existentes. A fim de difundir para a 

população o conhecimento sobre temas como alimentação, habitação, mortalidade infantil, 

educação formal e puericultura, outras duas iniciativas importantes foram a Campanha 

Nacional da Criança e a Semana da Criança (que passava a ser realizada na segunda quinzena 

do mês de outubro).  

Apesar dos inúmeros programas desenvolvidos pelo DNCr (que permaneceu ativo no 

país até o ano de 1969), sua atuação manteve-se longe do ideal. Os elevados números de 

mortalidade materna e infantil perduraram ainda por muito tempo em todo o território nacional, 

principalmente nos estados periféricos distantes dos centros urbano-industriais do sul e sudeste. 

É fundamental ressaltar também que apesar de a mulher passar a ser considerada aliada do 

governo na salvaguarda de uma infância sadia, não houve a criação, dentro de DNCr, de 

nenhuma secretaria especialmente destinada para atuação de mulheres. O direito de assistência 

e proteção concedido à mulher era derivado do direito de outro elemento, mais importante aos 

olhos do Estado para a formação da nação: a criança (ALVES, 2014, p. 165). A participação 

feminina nas políticas assistenciais elaboradas pelo DNCr a partir do Estado Novo foi, portanto, 

bastante limitada. Segundo Gonçalves, as mulheres acabavam por ocupar postos de trabalho 

ligados ao atendimento ao público, em cargos de segundo e terceiro escalão, como assistentes 

sociais, visitadoras, médicas e enfermeiras. 

                                                           
13 Fundado por Martagão Gesteira para servir como centro médico e científico da Universidade do Brasil, o 

Instituto foi posteriormente incorporado, por força de lei, ao DNCr com a finalidade de construir uma ponte entre 

os conhecimentos gerados na academia e as necessidades sociais do país. 
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Temos aqui uma problematização de gênero capital no que concerne à assistência 

institucionalizada à infância e à maternidade, bem como no que se refere à construção da 

memória da assistência em nosso país. Apesar de o amparo à mãe e à maternidade figurarem 

entre uma das principais preocupações institucionais dos governos Vargas, no sentido da defesa 

da população pobre, o status da maternidade junto à estrutura política e governamental 

continuava meramente instrumental. A função da mulher era sobretudo patriótica e os direitos 

e políticas concedidos estavam indelevelmente subordinadas à essa função. As políticas 

públicas e programas sociais que foram formuladas neste sentido valorizavam, acima de tudo, 

a família e a infância, e não a mulher. O que estava em jogo não era a valorização social da 

maternidade e o reconhecimento do papel fundamental das mulheres ao fornecerem ao Estado 

e à sociedade algo primordial para sua manutenção, como são as crianças, mas sim adequá-las 

a um sistema de proteção e controle que as definiam, enquanto sujeitos, meramente a partir da 

sua capacidade e experiência reprodutiva. A maternidade, foi, inclusive, considerada pelo 

Estado enquanto uma questão geradora de custos e ônus para os cofres públicos (ALVES, 2014, 

p.138). 

As relações desiguais de gênero permaneciam mantidas e as identidades femininas 

sofriam novamente uma tentativa de homogeneização, restrição de individualidade e 

autonomia. As concessões de auxílios sociais para as mulheres permaneciam muito escassas se 

comparadas com os direcionados aos homens trabalhadores. Afinal, aos olhos do Estado, tanto 

o trabalho reprodutivo das mulheres como a vida das crianças só produziriam resultados 

socioeconômicos em longo prazo, quando as mesmas entrassem no mercado de trabalho. Neste 

aspecto, independente de raça ou classe, as mulheres foram forçadas por ideologias sociais, 

culturais e institucionais a introjetar em sua existência o suposto instinto maternal como algo 

natural e indispensável às suas experiências pessoais de vida. O nascimento e a criação de um 

filho foram exaltados pelo próprio Estado como valores gloriosos a serem perseguidos por todas 

as “mulheres completas”.  

O Estado Novo brasileiro promoveu, assim, um sistema de proteção que se utilizava 

habilmente da retórica maternalista, camuflando suas reais pretensões paternalistas, eugênicas 

e de culto à masculinidade. Assim como outros Estados de Bem-Estar autoritários, colocou em 

prática políticas que diferiam claramente de uma concepção de maternalismo feminista, pois 

suas iniciativas dirigiam-se especialmente à manutenção da paternidade, ao nacionalismo e a 

uma política racial de valorização da infância sadia e eugenicamente aprimorada. Sobre a 
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mulher mãe caía, individualmente, toda a responsabilidade ou culpa pelo sucesso ou suposto 

fracasso pela saúde física e educação moral de seus filhos (ALVES, 2014, p. 154-159). 

Até mesmo os médicos inevitavelmente bebiam de tal ideologia. Ao olharem para as 

mães pobres, segundo Martins (2006, p. 28), não as enxergavam enquanto indivíduos marcados 

pela miséria, pelo abandono ou pelo estigma de uma gravidez fora do casamento, mas sim como 

criaturas toscas, ignorantes, que eram as culpadas e únicas responsáveis pela condição de si e 

de seus filhos. O preconceito era evidente nas descrições de suas casas, de suas roupas, de seus 

hábitos, da sua falta de conhecimentos sobre nutrição. Os médicos brasileiros envolvidos com 

os órgãos responsáveis pelas políticas públicas para a maternidade e a infância nas décadas de 

1930 e 1940, debatidos acima, desenvolveram, portanto, uma relação paternalista com aquelas 

mulheres e seus filhos. Elas eram dignas de piedade, porém não de direitos (MARTINS 2006, 

pp. 28-29). 

A história social da infância: algumas considerações 

Refletir a respeito da infância, bem como a respeito da história da significação e 

valorização social da criança, em um contexto histórico mais abrangente, é importantíssimo 

para pensarmos qual é caminho que a questão da assistência à infância percorreu até ser 

reconhecida como socialmente estruturante e ganhar amparo e proteção de políticas públicas 

formuladas pelo Estado.  

Philippe Ariés, em sua célebre obra História Social da Criança e da Família, reflete a 

respeito da história de construção do sentimento de infância, defendendo que o surgimento de 

uma consciência mais humanitária em relação às crianças surgiu apenas a partir do começo do 

século XVII, junto com as transformações sociais e morais que acompanham o 

desenvolvimento da Modernidade. Ariés afirma que a figura física, psicológica e emocional da 

criança enfrentou, ao longo da história ocidental, especialmente no decorrer na Idade Média, 

uma longa trajetória de discriminação, desvalorização, marginalização e exploração. Nossa 

concepção contemporânea de valorização da infância, bem como a tomada de consciência de 

sua importância social e da necessidade de protegê-la e ampará-la é, na verdade, segundo Áries, 

resultado de processos históricos lentos e graduais.  

Segundo o historiador francês, ao longo da Idade Média, no início dos tempos modernos 

e ainda posteriormente por muito tempo entre as classes populares, as crianças eram inseridas 

ao mundo dos adultos a partir do momento em que eram consideradas fisicamente capazes de 
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dispensar a ajuda das mães ou amas de leite nas tarefas básicas do dia-a-dia, isso 

aproximadamente aos sete anos de idade. A existência era coletiva, adultos e crianças se 

misturavam com poucas diferenciações e não havia lugar para o desenvolvimento de um setor 

privado claramente delimitado. A família cumpria a função de assegurar a transmissão da vida, 

dos bens e dos nomes, porém não penetrava muito do campo das sensibilidades, tampouco era 

sinônimo de afetividade (ARIÈS, 1981, p. 193). 

A noção de passagem entre o mundo das crianças e o dos adultos começa a ser 

construída a partir da construção de uma via de iniciação: a educação, que passa a ser tema de 

grande preocupação entre um certo número de eclesiásticos, principalmente a partir dos séculos 

XVI e XVII. Estes religiosos, de acordo com Ariès, eram sobretudo moralistas, mais do que 

humanistas, e por uma via reformista começam a construir ordens dedicadas ao ensino de 

crianças e jovens especificamente. A moral religiosa propagada por estes eclesiásticos à 

sociedade realiza então uma “pequena revolução” no significado de família: esta passa agora a 

assumir a função moral e espiritual de formar corpos e almas. A preocupação não é mais 

somente física, mas sentimental, afetiva.  A antiga indiferença dá lugar, nas palavras de Ariès, 

a um “amor obsessivo”, regulado e disciplinado rigidamente pela instituição da escola, esta, por 

sua vez, cada vez mais protegida e tutelada pela justiça e pela política. Vemos assim, o 

nascimento do sentimento moderno e afetivo de infância e de família.  

Esta preocupação com a necessidade de proteger e amparar a infância desde então 

cresceu consideravelmente. No último terço do século XIX, principalmente, a infância torna-se 

objeto de saberes tradicionais como a medicina, a pedagogia e o direito. No século XX, novas 

ciências como a Psicanálise, a Pediatria e a Psicologia, passam a se debruçar cada vez mais 

intensamente sobre os problemas específicos da infância e suas descobertas são transmitidas às 

mães e aos pais por meio de uma vasta e exaustiva literatura popular que marcam o sentimento 

de infância da contemporaneidade. 

No Brasil, segundo Angela Ganz (1996, p. 10), a partir do século XVIII, começamos a 

observar a intensificação de um processo no qual a família passa a se organizar cada vez mais 

em torno da criança, que sai de seu anonimato. Nesse contexto, as questões de saúde e de 

higiene ocupam um lugar importante para a preservação da vida desta criança. A criança passa 

então a ser objeto de vários tipos de investimento, como o econômico, o afetivo e o educativo 

(ÀRIES, 1981; GANZ, 1996). Um filho não pertence mais apenas aos pais, ele é o futuro da 

nação e da raça, está sujeito aos interesses da coletividade, caracterizando-se como um ser 
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social. Entre a criança e a família, principalmente entre as crianças e famílias pobres, passam a 

intervir a voz, os interesses e/ou a atuação de terceiros: filantropos, religiosos, médicos e 

estadistas que pretendem protegê-la e educá-la (GANZ 1996, p. 10-11). 

As reflexões globais de Ariés a respeito da construção do sentimento de infância são 

pontos de análise histórica importantes para pensarmos a construção e organização de uma 

assistência para a proteção à maternidade e a infância. No Brasil e em outros países do mundo, 

por exemplo, o infanticídio e o abandono de crianças eram práticas comuns nos séculos XVIII 

e XIX. O movimento de amparo e proteção à infância foi por muito tempo enfrentado quase 

que unicamente pela sociedade civil, por meio da caridade e da filantropia, e o problema do 

abandono era resolvido, muitas vezes, com a adoção informal. Durante o regime imperial no 

Brasil, tal padrão foi sendo gradualmente modificado pela intervenção do Estado, por meio da 

criação ou ampliação de instituições assistenciais como a Roda dos Expostos (também 

conhecidas como Casas das Rodas), os Recolhimentos para Meninas Pobres e os Colégios de 

Órfãos (FREIRE & LENOY, 2011, p. 201). 

Em “A roda dos expostos e a criança abandonada na História do Brasil (1726-1950)”, 

Maria Luiza Marcílio busca apresentar aspectos da história da assistência à criança abandonada 

no Brasil, realizada durante muito tempo pelo sistema das rodas dos expostos, locais onde as 

taxas de mortalidade infantil eram assustadoramente elevadas. Segundo Marcilio, a roda dos 

expostos foi uma das instituições brasileiras de mais longeva sobrevivência, uma vez que foi 

criada na Colônia, multiplicou-se durante o regime imperial, conseguiu sobreviver durante a 

República e foi extinta somente em 1950. De acordo com a historiadora, o sistema da roda dos 

expostos foi inventado durante a Idade Média, na Itália, e ganhou esse nome devido a um 

dispositivo cilíndrico, dividido ao meio, colocado nos portões de conventos e das Misericórdias. 

Tal dispositivo possuía um recipiente voltado para rua, onde as crianças eram abandonadas por 

seu expositor, e outro compartimento voltado para o interior da instituição. Quando a roda era 

girada em torno de seu eixo a criança era transportada para dentro do estabelecimento. O 

sistema foi um meio encontrado para garantir o anonimato do expositor.  

As rodas eram, em sua maioria, instaladas em prédios insalubres e velhos, e possuíam a 

fama de má administração e também de faltar com zelo e carinho no cuidado com as crianças. 

Os números de óbitos na primeira infância eram muito elevados nas Rodas. Com o avanço das 

políticas de proteção à infância, as Rodas foram aos poucos consideradas estabelecimentos 

imorais e cruéis; tal movimento, encabeçado por médicos e mulheres, foi seguido por uma 
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campanha pela abolição das mesmas, o que infelizmente só ocorreu bastante tarde no Brasil, 

somente em meados do século XX. 

Marcílio é uma referência bastante lembrada pela historiografia que trata da assistência 

à criança no Brasil. A historiadora sugeriu uma divisão bastante coerente para o processo de 

institucionalização da assistência à infância e à maternidade no país. Segundo sua formulação, 

esse processo se organiza em três fases: a caritativa, a médico-filantrópica e a de bem-estar 

social. As fases se diferenciam pelo grau de intervenção do Estado. Na primeira fase, que durou 

até meados do século XIX, predominaram, na assistência à criança, as ações religiosas de 

caridade, movidas especialmente por emoções e sentimentos morais, cujo maior símbolo foi a 

Roda dos Expostos. Esse modelo tinha também como objetivo evitar práticas de aborto e 

infanticídio, muito comuns durante a Idade Média e o início da Era Moderna. Na fase médico-

filantrópica, observada até a década de 1960, nota-se a crescente preocupação política e social 

com a saúde das crianças e das mães, observada com o desenvolvimento de práticas 

assistenciais baseadas em princípios técnico-científicos, como o higienismo, a Pediatria e a 

Puericultura, e também com a participação, ainda que tímida, mas gradualmente crescente, do 

poder público. A fase de bem-estar social é representada pela ascensão dos Estados de Bem-

Estar Social, onde as responsabilidades em assistir aos mais necessitados são assumidas de 

forma plena, ao menos em tese, pelo poder público e político (MARCILIO, 2006; FREIRE & 

LENOY, 2011; RIBEIRO, 2011).  

A dissertação de mestrado da historiadora Lidiane Monteiro Ribeiro realiza uma 

investigação acerca do papel exercido pela Liga Baiana contra a Mortalidade Infantil no 

processo de institucionalização da Pediatra e da assistência à saúde infantil na Bahia, no período 

de 1923 a 1935, defendendo que a atuação da Liga foi determinante para converter o modelo 

caritativo de assistência à infância ao modelo médico-filantrópico na Bahia. O trabalho de 

Lidiane Ribeiro é um exemplo no sentido de demonstrar a força teórica que tais modelos ou 

fases assumem dentro da historiografia da assistência no Brasil. Este trabalho defende a 

coerência histórica de tais modelos, inserindo a processo de idealização, construção e 

manutenção inicial do Hospital das Crianças na fase caritativo-filantrópica da assistência à 

infância no Brasil proposta por Marcílio.  

Mulheres, crianças e médicos na Curitiba do início do século XX 

 O final do século XIX e início do XX, que englobam as primeiras décadas da República 

no Brasil, foram marcados por inúmeros processos de transformação urbana em muitos lugares 
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do mundo ocidental. Em nosso país, estas décadas são marcadas por políticas higienistas e de 

saneamento, bem como pela reestruturação estética de inúmeras cidades de importância 

nacional ou regional/local. Acompanhando esta onda de modernização, e com a articulação 

política de prefeitos como Cândido de Abreu e Moreira Garcez, Curitiba sofre uma série de 

modificações em sua arquitetura urbana, novas fábricas são instaladas e muitas já existentes são 

ampliadas, novos espaços públicos de lazer são planejados e construídos, as ruas pavimentadas, 

entre uma série de outras medidas de atualização do espaço urbano. 

 Tendo como referência as descrições feitas pelos historiadores Rocha Pombo e Romário 

Martins, em 1900 e 1922 respectivamente, Maria Ignês Mancini de Boni procura realizar uma 

reconstituição histórica dessa Curitiba de início do século em sua obra “O espetáculo visto do 

alto: vigilância e punição em Curitiba (1890-1920) ”. Abordando alterações de caráter 

demográfico e social que modificaram a dinâmica da cidade, De Boni destaca a grande corrente 

imigratória que a cidade passa a receber neste período, composta inicialmente por franceses e 

alemães (estes reemigrando de Santa Catarina), e posteriormente por italianos, poloneses e 

suíços, que se estabelecem, primeiramente, em colônias agrícolas nos arredores da cidade e 

paulatinamente se integram às atividades urbanas.   

 Neste contexto de aprofundamento de imigrações europeias e adensamento 

populacional, Curitiba assiste nesse início de século à concretização de um projeto político das 

elites/classes dominantes, rumo à civilização em moldes europeus e ocidentais. A democracia, 

a cultura, as virtudes, a beleza, o bem-estar, o movimento, o trabalho, a urbanização são os 

ethos perseguidos, rumo a um alinhamento à ordem e o progresso que a República promete. 

Devido às ações dos governantes, Curitiba é projetada e idealizada rumo à higienização e à 

modernização. 

 O discurso político e moral em torno desse projeto, contudo, não responde à indagações 

a respeito de como se resolveu o problema de moradia e sobrevivência para uma população que 

crescia dia após dia a partir de economias precárias (marcadas pela carestia e o desemprego), 

sobre quais a quais condições se fez o alargamento e pavimentação das ruas e praças, como se 

buscaram as soluções para os problemas de saúde da população mais pobre, que em muito sofria 

com as epidemias e endemias tão frequentes no período. O despotismo sanitário, o forte controle 

normatizador, a forte exclusão e preconceitos sofridos pelos imigrantes são questões que 

perpassam este projeto de higienização arquitetônica e pedagógica da cidade (DE BONI, 1986, 

p. 16).  
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(...)[o processo urbanizador e modernizador da cidade] atingia vários recortes da vida social da 

população através de preocupações com o calçamento das ruas, drenagem dos pântanos, 

instalação da rede de águas e de esgotos, ventilação das moradias, erradicação das doenças e dos 

odores, e tinha intenção em afastar as aglomerações de habitantes pobres e de imigrantes. As 

autoridades municipais também estabeleceram regras de boas condições higiênicas nos 

matadouros, padarias, fábricas, vendedores de leite, bem como normas para a fabricação e 

consumo dos gêneros alimentícios e passaram a dar mais prioridade às questões relativas à 

infância e à saúde da população (GANZ, 1996, p. 106). 

 Em suma, Curitiba viveu, em fins do século XIX e início do XX, um projeto 

modernizador e de “embelezamento” que não esteve isento de uma crise urbanística. 

Insalubridade, epidemias, adensamento populacional fomentado pela cada vez maior onda 

imigratória, insuficiência de moradias e infraestrutura sanitária. Para esses problemas, foram 

desenvolvidas soluções alinhadas com os interesses e o projeto de progresso das classes 

dominantes. Observamos neste contexto, segundo De Boni (1986, p. 47), um paradoxo que 

evidenciava, de um lado, o discurso perpetrado pela história oficial, da imagem de uma “cidade 

ideal”, onde a “diferença” é constantemente silenciada e normatizada pelo poder policial e 

institucional e, por outro lado, uma Curitiba seriamente afetada por mazelas sociais, sanitárias 

e econômicas.  

Uma das formas mais notáveis e importantes de combate às mazelas sociais que tal 

projeto modernizador ocasionou, como que numa espécie de “efeito colateral”, será encabeçada 

e protagonizada pelas mulheres, por meio de seus trabalhos voluntários, filantrópicos e de 

caridade, que aqui em nossa cidade também se fizerem presentes no início do século. 

Associações femininas de caridade e filantropia, composta principalmente por mulheres das 

elites, voltadas para as mais diversas causas, entre elas o amparo à saúde infantil e à 

maternidade, são numerosas e importantes. A criação do Hospital das Crianças, que 

analisaremos mais adiante, é reflexo dessa dinâmica de organização feminina, como demonstra 

uma análise cuidadosa às publicações dos jornais Gazeta do Povo e Diário da Tarde do período. 

A partir das elites intelectuais novas reflexões também começavam a circular e a serem 

inseridas nas publicações periódicas locais: a República e a Abolição, a liberdade de 

pensamento, o intenso debate ideológico-religioso em torno do clericalismo e do 

anticlericalismo são algumas das temáticas que entram em pauta. De forma direta ou indireta, 

tais discussões começaram a influenciar a população geral que possuía acesso à leitura. Elas 

não estavam isentas de problematizar a questão feminina e cada vez mais as mulheres se faziam 

presentes, tanto nos debates quanto nos espaços públicos. 



51 
 

O livro Clotildes ou Marias: mulheres de Curitiba na Primeira República, de autoria 

da historiadora Etelvina Maria de Castro Trindade, trabalha a questão da presença feminina em 

espaços públicos e privados na sociedade curitibana em vias de modernização na Primeira 

República. É central no trabalho a oposição ou dicotomia entre dois modelos femininos: 

Clotildes e Marias. Neste sentido, dois pressupostos teóricos e ideológicos se opõem dentro da 

obra: o positivismo de Augusto Comte – que idealiza o perfil da mulher na musa Clotilde de 

Vaux - e o catolicismo – cujo símbolo é a Virgem Maria. Duas caracterizações da figura 

feminina então se cruzam: Clotilde é laica, assim como é laica a República; Maria traz em si a 

doutrinação, a moral e a educação feminina católicas, representando o clero e as instituições 

cristãs.  

Por meio da análise de inúmeras publicações da imprensa periódica local, Trindade 

trabalha como na Curitiba do início do século XX foi considerável o número de mulheres que 

começou a participar ativamente da vida pública da cidade, por meio de eventos sociais e 

culturais ou da participação cada vez maior no mundo profissional do trabalho, como no 

magistério ou na assistência social, por exemplo. Portas abertas pela via inquestionável da 

educação. Porém, o que se sobrepõe, ainda, é uma gradação de valores públicos controlados e 

subordinados aos valores privados da ideologia da domesticidade. A mulher é inserida nos 

planos do Estado por um viés patriótico e sentimental, sua expressão individual, emancipação 

de consciência e independência econômica encontram ainda grande resistência pública e 

política (TRINDADE, 1992, p.11). Tal análise mostra-se bastante coerente, haja vista o fato de 

um dos direitos mais básicos à cidadania, como o voto, terem sido conquistados pelas mulheres 

apenas em 1932 em nosso país. 

A obra de Trindade traz, assim, um inteligente e instigante entrecruzamento entre o 

público e o privado, a laicidade e a influência católica na vida das mulheres da sociedade 

curitibana da Primeira República. As mulheres mostram-se sensíveis às possibilidades de 

abertura que a sociedade lhes concede e às teses liberais de igualdade entre os sexos propagado 

pelo movimento feminista, ao mesmo tempo em que são cautelosas às restrições que a Igreja e 

a moral conservadora lhe impõem. Assim, foram aos poucos ganhando visibilidade e expressão, 

ao mesmo tempo em que começavam a circular mais expressivamente entre espaços públicos e 

privados. 

A mulher curitibana moderna não foi, portanto, nem Clotilde nem Maria, mas uma 

complexa multiplicidade e combinação entre elas. Segundo Trindade, “as mulheres são mil” e 
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deixaram a marca de sua presença em espaços públicos e privados, compondo papel singular e 

imprescindível na história da cidade.  A criação do Hospital das Crianças em Curitiba é apenas 

mais um grande exemplo disso. 

Angela Ganz, em sua dissertação de mestrado intitulada Vozes do diálogo: mães e 

médicos na Curitiba de 1910 a 1930, busca trabalhar uma face da história da saúde da criança 

em Curitiba, atentando para a participação de mulheres mães e de médicos nesta história. Para 

isso, a autora problematiza duas instituições materno-infantis locais: a Gota de Leite e o 

Consultório de Ensinamento às Mães (CEM), meios utilizados pelos médicos para estabelecer 

diálogo com as mães. Médicos esses que, como discutimos acima, não estavam só preocupados 

com o ensino da puericultura e a difusão de conhecimentos, mas levavam adiante a ideia de um 

processo mais amplo da realidade nacional: ajudar o Estado Republicano a conduzir a Nação 

por meio do cuidado com seus futuros cidadãos (GANZ, 1996, p. 105).  

Tais diálogos também eram mediados pela palavra impressa. As publicações cada vez 

mais frequentes de “conselhos médicos às mães” começavam a desestruturar na cidade os 

monopólios tradicionais de conhecimento sobre o cuidado com a infância, a partir de novas 

formas de controle sobre o pensamento popular e a cultura oral; esta, por sua vez, cedia de um 

lado, porém também resistia (GANZ, 1996, p. 05).  

Neste sentido, Ganz enfatiza que as mães não foram receptoras passivas dos conselhos 

médicos, mas usuárias, intérpretes ativas do que ouviam nos consultórios e do que liam nos 

artigos de jornais. Não necessariamente concordando com eles, essas mulheres faziam usos 

diferentes do mesmo texto. Os médicos, por sua vez, também apreendiam significados 

específicos da leitura das cartas endereçadas a eles pelas mães. Ao mesmo tempo, imbuídos da 

mentalidade científica consolidada no século XIX na Europa, desejavam desarticular as 

experiências das mulheres com a gravidez, o parto, o aborto, a menstruação, o sexo, os cuidados 

com a alimentação e saúde das crianças; era necessário normatizar e controlar tais experiências, 

que, até então, eram mediadas pela cultura e pelos saberes transmitidos de mulheres para 

mulheres, de geração para geração.  

No que se refere à assistência hospitalar à saúde da população, a Curitiba do início do 

século contava com os hospitais Oswaldo Cruz, Leprosário São Roque e Sanatório São 

Sebastião, administrados e mantidos diretamente pelo Estado. Para além do CEM e da Gota de 

Leite, abordadas por Ganz,  havia ainda outras instituições públicas e particulares que se 

ocupavam especificamente com as questões relativas à maternidade e à infância, tais como a 
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Instituição Protetora da Infância; a Maternidade do Paraná, que na década de 30 passou a se 

chamar Maternidade Victor Ferreira do Amaral; a Escola Maternal da Sociedade Socorro dos 

Necessitados; o Asilo de Órfãos do Cajuru e São Luis; o Instituto da Criança e o Dispensário 

Infantil, mantido pela Cruz Vermelha Brasileira e pela Faculdade de Medicina e que em 1931 

passou a funcionar no recém criado Hospital das Crianças (GANZ, 1996, p. 112).  

O Hospital de Crianças, inaugurado em 1930, marca a história da assistência à 

maternidade e à infância no Estado de forma definitiva e incontestável. Para sua construção, 

contribuíram inúmeros agentes, a se destacar sem dúvida muitos médicos importantes da 

cidade. O protagonismo feminino na história desta instituição, contudo, é um marco que nos 

chamou atenção, estando presente nos processos de idealização, arrecadação de recursos para 

o projeto, construção, inauguração, manutenção e modernização. 
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Capítulo 03 – O Hospital das Crianças de Curitiba: um trabalho do coração 

protagonizado por mulheres (1920 - 1980) 

A história do Hospital das Crianças, atualmente conhecido como Hospital Pequeno 

Príncipe, é curitibana ao mesmo tempo em que compartilha da história da assistência que se 

desenrola em outros lugares do mundo. Dialoga com questões e necessidades locais e 

conjunturais, sendo para elas uma resposta, e também com questões e problemáticas 

relacionadas à uma dinâmica mais ampla da história do ocidente e das mulheres. Um estudo 

sobre a idealização, a construção, a criação, a manutenção e a modernização da instituição se 

insere profundamente no quadro teórico e historiográfico de gênero debatidos nos dois capítulos 

anteriores. Defendemos então a existência do protagonismo feminino, bem como das práticas 

filantrópicas operada por mulheres, no processo de organização da assistência médica e da 

proteção à maternidade e à infância na cidade de Curitiba, processo do qual o Hospital das 

Crianças é fruto. Desde suas origens, a instituição contou com recursos humanos e financeiros 

oriundos do trabalho voluntário realizado por médicos e, principalmente, por mulheres das 

elites e classes médias da cidade.  

Em 1917, em meio à Primeira Guerra Mundial, às modificações urbanas causadas pelos 

processos de modernização e higienização da cidade e os altos números de mortalidade infantil 

(causados, em parte, pelas péssimas condições sanitárias nas periferias, desnutrição e 

aleitamento insuficiente de crianças pobres) nasce, graças à mobilização de associações e 

agremiações femininas, a Associação da Cruz Vermelha Paranaense – uma filial local da 

famosa associação internacional de assistência médica. A instituição recém-criada passa a 

contar constantemente com o apoio voluntário e filantrópico de diversos agentes. As mulheres 

estavam sempre presentes, mobilizadas em arrecadar recursos financeiros para os atendimentos 

e para ajudar nos projetos da instituição médica que atendia a população em geral. Influenciadas 

pela força que o discurso maternalista assumia na época, como vimos, essas mulheres passam 

cada vez mais a abraçar para si a causa em prol da infância e da maternidade, que precisavam 

ser protegidas e assistidas a partir de uma estrutura médica especificamente destinada a este 

fim. Unem-se então a médicos e líderes políticos locais e conseguem inaugurar um Dispensário 

Infantil – o Instituto de Higiene Infantil e Puericultura da Cruz Vermelha – na cidade, que passa 

a receber os primeiros pacientes em outubro de 1919. Em seguida, no mesmo ano, lançam o 

projeto de construção de um Hospital de Crianças. Foram onze longos anos de intenso trabalho 

e mobilização social. Fruto da ajuda comunitária, do grande apoio médico e do trabalho destas 
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mulheres, a instituição é finalmente inaugurada em 1930, um marco para a história da 

assistência social e da proteção à infância e à maternidade no Estado. 

A pesquisa que resulta neste capítulo tem como objetivo traçar brevemente alguns 

aspectos da história do Hospital, no período que vai de 1920 a 1980, a fim de detectar, 

problematizar e caracterizar a participação de mulheres e o trabalho feminino nos caminhos 

percorridos pela instituição, desde sua idealização até seus primeiros passos rumo à 

modernização e à diversificação de atividades e serviços oferecidos à comunidade. O longo 

recorte temporal de 60 anos se justifica pela necessidade de acompanhar a trajetória 

institucional, a fim de observarmos de que forma e sob quais características a presença feminina 

se manteve e atuou no cotidiano e na memória do Hospital, como também a fim de analisar os 

caminhos percorridos na assistência à infância e à maternidade pela instituição.  

Não se pretende, portanto, elaborar uma pesquisa completa e aprofundada de todas as 

faces e de todos os momentos da história do Hospital, uma vez que para isso necessitaríamos 

percorrer caminhos complexos e multifacetados referentes à história da medicina e da medicina 

materno-infantil. Nosso foco é outro: realizar uma interface entre o protagonismo filantrópico 

feminino na história da assistência social à infância e à maternidade e algumas características e 

aspectos da história do Hospital (que é fruto e resultado deste primeiro processo). Para isso, nos 

utilizamos de três tipos principais de fontes primárias: publicações veiculadas pela imprensa 

local no período que vai de 1917 a 1930; documentação hospitalar que consiste em um Livro 

Relatório da década de 1940 e o Livro Ata da Associação Mantenedora do Hospital (fundada 

em 1956 e na qual observamos uma grande atuação filantrópica de mulheres) e uma entrevista 

realizada por nós com Ety Gonçalves Forte, responsável pela Associação Mantenedora desde o 

ano de 1966, sendo reconhecida até hoje por todas as memória oficiais do Hospital, por seu 

trabalho voluntário e históricas conquistas para a instituição em períodos que enfrentava severas 

dificuldades e limitações financeiras. 

O primeiro tipo de fonte primária utilizada neste estudo, portanto, foi levantado ainda 

durante a realização da Iniciação Científica por meio da pesquisa e seleção de publicações nos 

periódicos locais Diário da Tarde e Gazeta do Povo, consultados na Divisão de Documentação 

Paranaense da Biblioteca Pública do Paraná. O objetivo da pesquisa com os jornais foi buscar 

textos que abordassem o processo de idealização, construção e criação do Hospital das 

Crianças, bem como reportagens que de alguma forma discutissem ou levantassem temas acerca 

da filantropia feminina e médica, da assistência social e proteção à infância e à maternidade em 
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Curitiba, do maternalismo, da ideia de benemerência feminina, de práticas de caridade, dos 

altos índices de mortalidade e patologia infantil, de costumes associados ao campo do gênero e 

de representações femininas no que diz respeito às práticas filantrópicas e caritativas.   

Concentramos a pesquisa em torno de publicações do início do século XX, mais 

especificamente entre 1917 (como vimos, ano da fundação de uma filial paranaense da Cruz 

Vermelha – o que só foi possível graças à mobilização de um grupo de mulheres concentradas 

principalmente em torno do Grêmio Recreativo e Literário das Violetas, com o apoio do Grêmio 

Bouquet, ambas associações femininas) e 1930 (ano da fundação do Hospital das Crianças, 

resultado de um longo processo de organização e mobilizações filantrópicas, comandado por 

mulheres ligadas à diretoria da Cruz Vermelha Paranaense e das elites e classes médias da 

cidade). A metodologia utilizada se baseou na leitura dos periódicos, levantamento e seleção 

de publicações que abordaram de alguma forma as temáticas relacionadas à pesquisa acima 

especificadas, fichamento das reportagens consideradas mais relevantes e coerentes com a 

proposta do projeto e posterior análise das mesmas, de modo a relacionar os argumentos 

teóricos da literatura com os dados históricos fornecidos pelas fontes primárias.  

A segunda edição do livro comemorativo da instituição, Um Hospital de Crianças, de 

autoria e organização de José Álvaro da Silva Carneiro, Cristina Miyuki Sato e Géssica Elen, 

datado de 2012, destaca os principais eventos constitutivos da história da instituição, trazendo 

uma breve contextualização histórica acerca das problemáticas sociais mais importantes que 

marcam a origem da mesma. Este livro constitui um importante material sobre a memória 

institucional construída pelo próprio Hospital. Nele temos o discurso que a própria instituição 

enuncia sobre si. É notável o reconhecimento da participação das mulheres desde os primórdios 

do processo de idealização do projeto de um hospital para as crianças até os dias mais atuais. A 

Associação Mantenedora e sua relação com Ety Forte é lembrada, louvada e destacada em 

diversos momentos. O teor é de reconhecimento e agradecimento, não só a Ety, como a todas 

as mulheres que foram fundamentais para o sucesso da instituição.  

 As datas que marcam episódios, eventos e comemorações importantes do processo de 

fundação do Hospital das Crianças pontuadas neste livro receberam atenção especial durante a 

leitura dos jornais. Infelizmente, em momentos importantes do processo de criação do hospital 

havia exemplares faltantes de edições nos microfilmes. Um exemplo importante é a ausência 

nos microfilmes das edições dos primeiros dias de fevereiro de 1930 no Diário da Tarde, o que 
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impossibilita a pesquisa de publicações que discorram a respeito da inauguração do Hospital 

das Crianças, em 02 de fevereiro de 1930, neste periódico.  

 A análise histórica que a pesquisa na imprensa permite realizar é interessante, na medida 

em que a presença ou ausência de abordagem de certos eventos ou temas, a caracterização ou 

estilo da reportagem, sua extensão, grau de destaque e posição ocupada pelas matérias dentro 

do periódico, bem como a linguagem e os argumentos evocados nas publicações, podem nos 

dizer muito sobre o imaginário social e ideológico de uma época, seus costumes, valores e 

preconceitos. 

Durante a pesquisa com o periódico Diário da Tarde foi encontrada uma lacuna 

temporal considerável em torno dos exemplares disponíveis: a Biblioteca não possui as edições 

do jornal do ano de 1924 até o de 1927. Desta forma a pesquisa foi realizada nos exemplares 

de 1917 até 1923 e de 1928 até 1930. No ano de 1928, só havia microfilmes dos meses entre 

janeiro e junho. Em 1929, só havia as edições de fevereiro a abril. Além disso, tanto no Diário 

quanto na Gazeta do Povo, muitas fotografias estavam ilegíveis, borradas ou danificadas. Já os 

microfilmes da Gazeta do Povo estavam mais completos e quando haviam lacunas eram de 

apenas alguns dias ou semanas. A Gazeta começou a circular em Curitiba apenas em 1919, no 

dia 03 de fevereiro, e foi então a partir desta data, até dezembro de 1930, que foi realizada a 

pesquisa no periódico. 

Foi no periódico Diário da Tarde em que se coletou uma quantidade maior de matérias 

sobre mulheres e assistência materno-infantil. Após a leitura e o levantamento de fontes nos 

dois periódicos teve-se a impressão de que a Gazeta do Povo possuía certo foco temático mais 

"político-administrativo-econômico" e masculino, quando comparada ao Diário da Tarde, mais 

opinativo e com uma abordagem mais ampla no que se refere aos costumes, à cultura e ao 

cotidiano da sociedade. Nos 11 anos de exemplares da Gazeta do Povo pesquisados se 

encontrou apenas uma matéria relevante a respeito da situação feminina na sociedade, datada 

de 15 de janeiro de 1920 e intitulada “A mulher brasileira. Em penitência é uma frase 

inadvertida”, na qual se buscava valorizar as qualidades, as conquistas e os primores das 

mulheres, mas ainda assim com um texto marcado pelos estereótipos da domesticidade, pela 

divisão sexual do trabalho e do poder e, até mesmo, por um preconceito declarado contra 

homens que “embonecam-se” para agradar as mulheres. Não foram encontrados na Gazeta 

textos que abordavam de maneira problematizada a benevolência feminina, mas apenas 

anúncios de eventos de caridade organizados por senhoras e damas da elite da cidade, 
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principalmente pelo Grêmio das Violetas, muitos dos quais ligados ao projeto de construção do 

Hospital das Crianças. De qualquer forma, somente os anúncios de eventos caritativos-

filantrópicos promovidos por mulheres já podem ser considerados indícios coerentes e 

comprobatórios dos argumentos da benemerência feminina defendidos pela pesquisa14. 

Em uma publicação da Gazeta datada de 16 de março de 1921 e intitulada “A Cruz 

Vermelha” encontramos um posicionamento interessante do periódico com relação às ações 

caritativas e filantrópicas que se mobilizavam em prol da construção do Hospital das Crianças. 

Segundo o jornal, a caridade não possui crença religiosa ou partido político, estando presente 

em todos os homens de espírito elevado e sendo, portanto, compatível com todas as confissões 

espirituais e ideologias políticas. A matéria denuncia que o projeto do hospital e as ações da 

Cruz Vermelha não são propriedades de uma determinada religião ou partido. A única confissão 

religiosa que a Cruz Vermelha deveria professar seria a caridade e o único partido ao qual 

deveria servir seria o do humanitarismo. 

Outra publicação interessante da Gazeta, datada de 12 de fevereiro de 1930, elucida os 

primeiros passos percorridos pelo Hospital após sua inauguração. Segundo o texto, o Hospital 

das Crianças, reconhecido como um grande marco para a assistência social no Paraná, começou 

a funcionar sob uma diretoria autônoma em relação ao poder público, composta por um 

Conselho Administrativo ocupado por membros eleitos pela Cruz Vermelha e pela Faculdade 

de Medicina do Paraná (o ambulatório infantil da faculdade passou a funcionar no Hospital). O 

Hospital manteria também uma Escola de Mãezinhas e uma Escola de Enfermeiras, que 

iniciaram suas atividades em 1° de junho de 1930, com o objetivo de transmitir, gratuitamente, 

conhecimento médico às mães e às futuras enfermeiras a respeito do adequado cuidado com a 

saúde e a higiene da infância. O Conselho Administrativo inicial do Hospital contou com a 

participação dos médicos Victor Ferreira do Amaral e Raul Carneiro, este como diretor clínico 

e cujo nome iria posteriormente patentear o nome da associação de manutenção e proteção do 

Hospital, criada em 1956.  

Salvo exceções e de maneira geral, as matérias da Gazeta do Povo que foram 

selecionadas diziam respeito a eventos específicos. A fundação da Cruz Vermelha Paranaense 

e notícias diversas sobre ela (reuniões, comemorações, trocas de diretoria, ações de assistência) 

e o processo de criação do Hospital das Crianças (incluindo anúncios de festas e eventos 

                                                           
14 GATTI, Soraia. Filantropia e medicina: o Hospital das Crianças em Curitiba e a organização da assistência à saúde infantil 

entre as décadas de 1920 e 1960. Relatório de Iniciação Científica – PIBIC Fundação Araucária. Processo nº 2011001593. 

Pg. 14. 
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caritativos a fim de arrecadar fundos para o projeto, notas sobre as reuniões de planejamento, a 

notícia da aquisição do terreno, o processo de construção do edifício, a inauguração e o início 

do funcionamento da instituição), que fora comandado pela diretoria da Cruz Vermelha e 

contou com grande mobilização e auxílio da sociedade, figuram entre as publicações mais 

encontradas. O projeto do hospital chega a ser caracterizado pela Gazeta como “a cruzada santa 

da Cruz Vermelha”, em publicação de 13 de dezembro de 1922. 

Já no Diário da Tarde, além de publicações a respeito destas informações cronológicas, 

pontuais e pouco analíticas a respeito da Cruz Vermelha no Paraná e do Hospital das Crianças, 

foram encontradas também muitas matérias que abordavam diferentes temas relacionados ao 

comportamento, à moral e ao cotidiano com enfoques de gênero. Várias publicações de primeira 

página intituladas "Feminismo" foram encontradas e traziam as mais variadas discussões, tais 

como direitos políticos para mulheres, moda/vestuário feminino, os diretos da mulher dentro 

do casamento e no trabalho, o feminismo na Guerra, e, finalmente, a caridade e o maternalismo, 

apresentados como os maiores valores morais femininos para a época15.  

A caridade e o maternalismo aparecem, por exemplo, na matéria “Pelo feminismo: os 

deveres da mulher para com a mulher”, datada de 27 de maio de 1921 e assinada por Elizabeth 

Francis, que faz um apelo às damas da cidade para proverem ajuda à Maternidade do Paraná. 

A autora descreve a mulher como figura portadora de uma delicadeza orgânica e por isso mais 

apta e positivamente superior ao homem no que diz respeito às virtudes morais e práticas dos 

cuidados com as mães pobres e as crianças desamparadas. Segundo o artigo, “a mulher 

brasileira é sentimental por natureza e caridosa por intuição” e assistiriam de forma “muito mais 

perfeita e decente” os desamparados do que os homens. A solidariedade feminina, o auxílio 

mútuo entre mulheres que partilham de uma mesma condição natural (a bondade e a 

maternidade, por exemplo), é um aspecto ressaltado no texto, que insere as práticas caritativo-

filantrópicas dentro do escopo das ações feministas da época, uma vez que as mesmas 

promoveriam a autodeterminação e a autonomia da mulher. Outro exemplo de matéria com esta 

mesma temática e que merece destaque é o texto “Pelo feminismo: a caridade é o mais belo 

ornamento das damas”, publicado em 07 de junho de 1921, no qual o jornal faz um elogio às 

damas de caridade do recém-criado Instituto de Cultura Física para a Criança em São Paulo, 

afirmando que “Parece que o coração da mulher foi feito somente para o bem”. 

                                                           
15 Idem. Pg. 16. 
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  A Sociedade Brasileira de Senhoras, o Grêmio das Violetas, a Sociedade Beneficente 

de Senhoras e a Associação de Damas de Assistência à Maternidade do Paraná são 

congregações femininas que apareceram com frequência em anúncios, notas e matérias do 

Diário. Tais associações organizavam constantemente eventos, bailes, apresentações artísticas 

e festas com o fim de recolher recursos para seus projetos de benevolência, dos quais ganha 

incontestável destaque ao longo da década de 1920 o Hospital das Crianças. O periódico 

também noticia ações e projetos benemerentes de mulheres de outras cidades brasileiras, como 

o Rio de Janeiro e São Paulo, e de países estrangeiros, como os Estados Unidos e a França. 

A assistência social materno-infantil, a filantropia médica e os problemas da 

mortalidade infantil e das péssimas condições sanitárias e de higiene de Curitiba no início do 

século XX também foram temas muito constantes no Diário da Tarde.  Diversas matérias foram 

publicadas a respeito das principais doenças que acometiam as crianças, dos problemas de 

saneamento, nutrição e aleitamento materno. Em 17 de janeiro de 1917 o jornal publicou uma 

matéria intitulada “A saúde pública periclita. Onde está o mal? Que se mova a Hygiene”, na 

qual se discorria a respeito do estado sanitário da cidade e da mortalidade na primeira infância. 

Segundo o texto, na semana anterior, haviam nascido 37 bebês; no mesmo período, ocorreram 

39 óbitos, dos quais 30 eram de crianças. Números alarmantes e assustadores que motivaram o 

jornal a lançar no início de 1917 uma verdadeira campanha para combater o elevado número 

de óbitos de crianças em Curitiba. Muitas matérias foram publicadas com este fim: denúncias 

a respeito da imobilidade e silêncio do governo, das ações insuficientes e ineficientes do Serviço 

Estadual de Higiene, artigos informativos de “conselhos médicos às mães” sobre as doenças e 

suas prevenções, além de entrevistas com médicos e autoridades sanitárias. Um exemplo destas 

entrevistas foi a realizada com Manoel Carrão, então diretor do Serviço Sanitário do Estado, 

que ao ser questionado pelo jornal a respeito das possíveis soluções para a assustadora 

mortalidade infantil na cidade, afirmou:  

É necessário a fundação de uma assistência à infância [para combater a mortalidade]. O 

Sres. não imaginam a miséria que se vê por ai (sic). As mães se alimentam mal e o 

aleitamento dos filhos se ressente deste fato. O leite ou se acaba, ou é pouco, ou é fraco. 

Os remédios estão caríssimos, caríssimos! (...) A assistência à infância seria um 

complemento da maternidade, seria a única providência eficaz. (A mortalidade em 

Curitiba: Cumpre à Higiene Municipal fiscalizar os gêneros, diz-nos o Dr. Carrão, 

Diário da Tarde, p.01. 09 de fevereiro de 1917). 
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 Outra matéria relevante e que propicia um debate curioso foi publicada no Diário em 

22 de agosto de 1918, na seção diária de primeira página “Do meu canto”, reservada para Gastão 

Faria e sob o título de “Essa questão de se dizer que a caridade não tem pátria é phantasia”. O 

texto faz uma discussão a respeito de uma crítica realizada em dias anteriores pelo Diário a 

respeito do direcionamento das ações benemerentes da Cruz Vermelha do Paraná, que 

recentemente havia enviado recursos aos necessitados na Bélgica. O artigo de Faria defende 

que o patriotismo deve estar entre os pressupostos das ações filantrópicas e caritativas, que 

deveriam concentrar seus esforços e exercer sua função social e humanitária socorrendo 

primordialmente seus compatriotas (paranaenses em particular e brasileiros em geral), uma vez 

que o país passava por dificuldades e precariedades críticas e iminentes, como a miséria e a 

fome. O sentimento regionalista e nacionalista, portanto, aparecem no periódico como 

imperativos morais importantes para o exercício da filantropia e a missão mais urgente da Cruz 

Vermelha Paranaense. Segundo publicações do jornal a respeito da instituição nos anos de 1917 

e 1918, a mesma deveria angariar recursos contra a fome, a desnutrição, as epidemias (a 

exemplo das epidemias de Tifo e de Gripe Espanhola em Curitiba no ano de 1918) e as 

calamidades públicas que assolavam o nosso Estado e não as que acometiam os países 

estrangeiros. Tal posicionamento do Diário encontrava-se na contramão dos princípios de 

neutralidade nacional, universalidade e de “amor incondicional à humanidade” da Cruz 

Vermelha (segundo discursos dos próprios diretores, transcritos pelo Diário em publicações 

referentes ao tema ao longo dos anos de 1917 e 1918), que se punha ao dispor da sociedade 

com o lema “Caridade na paz e na guerra”. 

As mulheres benemerentes, mobilizadas em torno do projeto da Cruz Vermelha 

Paranaense e posterirormente da criação de um Hospital das Crianças que atendesse a 

população mais humilde em Curitiba, são retratadas pelo Diário como pessoas simples e 

caseiras, abnegadas e solidárias, protetoras, amorosas, pacientes, tranquilas, carinhosas e 

bondosas, bem como imbuídas de sentimentos e valores cristãos. Entretanto, como afirma uma 

matéria publicada em 15 de maio de 1918 e intitulada “Uma obra pia das senhoras patrícias”, 

“para se fazer o bem não se precisa de cultos especiais, basta a grandeza da alma e a pureza 

dos sentimentos”. Tal colocação demonstra que muito embora a religião católica e sua cultura 

moral estivessem dentre os princípios e as motivações de muitas ações caritativas, elas não 

necessariamente representavam um pressuposto ou componente obrigatório para se fazer o 

bem. Mobilizações e contribuições laicas ou provenientes de indivíduos de outras orientações 

religiosas (principalmente cristãs) são reconhecidas pelo jornal, assim como pela Gazeta, 
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concedendo mérito à sincera benevolência de diferentes indivíduos. A indiscriminada 

solidariedade humana diante de situações de adversidade ou calamidade é um valor e 

sentimento moral constantemente evocado, em prol da pátria e da cidadania. 

Em ambos os periódicos, Diário da Tarde e Gazeta do Povo, as críticas aos poderes 

públicos locais, que descumprem suas promessas de amparo e assistência aos mais necessitados 

(dentre eles mulheres e crianças), são frequentes. É nítida a percepção dos jornalistas de que a 

função social da assistência, que deveria ser assumida ou pelo menos auxiliada e subvencionada 

pelo Estado, estava sendo exercida de fato e sobretudo por organizações caritativo-filantrópicas 

privadas. Neste contexto, os médicos e as mulheres ganham na imprensa local grande destaque, 

reconhecimento e elogios por suas iniciativas benemerentes. 

Outro aspecto interessante é a recorrência a exemplos de instituições de benemerência 

norte-americanas e europeias, notadamente francesas e inglesas. As conquistas assistenciais 

estrangeiras são elogiadas e apresentadas como um guia e um modelo a ser seguido pelo Brasil. 

Além disso, a inciativa pública, estatal e política de assistência social nestes países, que se 

encontrava em franco estágio de avanço em relação ao Brasil, é elogiada e usada como 

argumento ao apelo para que o poder público também assumisse, aqui, mais providências de 

amparo à sua população mais humilde e necessitada:  

Convinha que os poderes públicos lançassem suas vistas para a fiscalização e 

fornecimento dos gêneros [alimentares] e do leite principalmente [a recém-nascidos]. E 

isso também com uma série de conselhos médicos que fossem dados e repetidos às 

mães, por meio de conferências ou publicações na imprensa, o que seria uma obra 

humanitária e de patriotismo (A mortalidade infantil. Opinião valiosa de um ilustrado 

médico curitibano, Dr. Mário Gomes. Diário da Tarde. 14 de janeiro de 1921. 

A mobilização em torno da criação de um necessário Hospital das Crianças em Curitiba 

esteve presente nas matérias de ambos os jornais ao longo de toda a década de 1920, que fazem 

recorrentes apelos à população para que esta auxilie e ajude o projeto. Os números de 

mortalidade infantil (principalmente na primeira infância) permanecem altos e noticiados 

depois da Primeira Guerra Mundial. A miséria, a desnutrição, a má alimentação e as péssimas 

condições sanitárias da cidade continuavam a causar sucessivas mortes. Muitas notas e matérias 

anunciam festas e eventos de caridade em prol do projeto – que era ideia já antiga da diretoria 

e das damas de caridade da Cruz Vermelha do Paraná, desde 1918 especificamente, após as 
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epidemias de Tifo e Gripe Espanhola assolarem a cidade. Ambicionava-se criar uma casa de 

assistência médica à infância que representasse uma continuação do carinho e cuidado do lar.  

É perceptível como o próprio Hospital fora idealizado para ser maternal e benevolente, 

assim como as mulheres que se mobilizaram para construí-lo. É perceptível também, pela 

quantidade e pelo teor emocional das publicações (notadamente no Diário da Tarde), que o 

projeto do Hospital contava com grande mobilização e auxílio da sociedade e sua concretização 

era esperada com alegria e esperança pela população. 

As informações fornecidas por estes jornais são, como se vê, muito ricas, uma vez que 

fornecem especificidades sociais, culturais e políticas da assistência e proteção à infância e à 

maternidade na Curitiba da época de criação do Hospital das Crianças, bem como nos 

apresentam aos protagonistas deste processo: médicos filantropos e mulheres benemerentes, 

unidos por um “trabalho do coração”. 

O segundo tipo de fonte levantado refere-se à documentação disponível na instituição 

hospitalar. A metodologia dispensada a estas fontes foi a mesma utilizada com as publicações 

dos periódicos: leitura dos documentos, seleção e sistematização da documentação considerada 

mais relevante e coerente com a pesquisa, fichamento e posterior análise das mesmas.  Tais 

documentos foram consultados no próprio Hospital Pequeno Príncipe e tiveram o intuito de 

analisar a presença feminina nos primórdios de funcionamento da instituição, principalmente 

no que se refere à Associação Mantenedora do Hospital, conhecida pelo nome de Associação 

Hospitalar de Proteção à Infância Dr. Raul Carneiro, criada em 1956 por necessidades 

orçamentárias. 

O acesso à documentação se deu após contato com a diretoria e a permissão da mesma, 

contando com o auxílio e orientação da Analista de Projetos Culturais da instituição, Luciana 

Patrícia de Morais. Em razão de se tratar de uma instituição privada, onde o acesso à 

documentação é restrito ao público geral, o processo de autorização e liberação para consulta e 

reprodução fotográfica das fontes foi gradual e demorado. Além disso, o Hospital não possui 

um departamento específico de documentação histórica. As fontes disponíveis referentes ao 

período do estudo foram então recolhidas e pesquisadas internamente por funcionários e 

somente depois liberadas para visualização. Infelizmente, em razão das sucessivas trocas de 

diretoria (públicas e particulares), muitos documentos e registros se perderam. Tivemos acesso 

somente a dois materiais: o Livro Relatório da década de 1940, redigido em 1951 pelo Dr. 

Haroldo Beltrão, que foi diretor da instituição durante os 12 anos anteriores; e o Livro Ata da 
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Associação Hospitalar de Proteção à Infância Dr. Raul Carneiro, no período que vai de 1956 a 

1966, ano de posse de Ety Forte na diretoria da Associação.  

O Livro Relatório da década de 1940 é uma descrição técnica e detalhada da situação e 

das atividades do Hospital neste período. São fornecidas informações a respeito das condições 

estruturais e higiênicas, dos procedimentos cirúrgicos, do perfil social dos pacientes (na sua 

maioria pobres), das enfermidades predominantes (doenças gastrointestinais e alimentares), da 

condição da farmácia, dos leitos e das enfermarias, entre outros aspectos do hospital. Observa-

se que o movimento da instituição aumentou durante o período e que o Hospital passou a 

atender crianças de todas as regiões do Estado. Os serviços também foram ampliados e um 

exemplo marcante deste fato destacado no relatório é a inauguração de um pavilhão exclusivo 

para o atendimento de doenças infecciosas, em 25 de março de 1949.  Outra informação 

relevante é o balanço de internamentos do período. Segundo o relatório, foram internadas ao 

todo 550 crianças, sendo 530 da cor branca, 04 pardas e 16 negras (referidas no relatório como 

“de cor preta”, pág. 09). As crianças mais novas, entre 02 e 05 anos, foram as mais atendidas 

pelo hospital. A percepção do Hospital como um órgão de saúde pública consolidado se faz 

muito presente e há o claro desejo em se acompanhar os progressos da medicina. O equilíbrio 

financeiro mostra-se um desafio constante. Já o patriotismo, a cidadania, a assistência social e 

a benemerência do hospital são elementos reiterados várias vezes ao longo do relatório.  

O Livro Ata inicia com o relato da assembleia de instalação da Associação Mantenedora 

do Hospital (em 18 de agosto de 1956), criada com o objetivo de assistir e proteger a infância 

hospitalar, velando pela saúde, o bem-estar e as necessidades da criança hospitalizada nos mais 

variados âmbitos (aconselhamento higiênico, assistência alimentar e médica, educação física 

dos pacientes, auxílio social). A Associação Mantenedora nasceu de uma necessidade 

orçamentária, pois apesar das garantias legais à infância implantadas no Estado Novo, do Plano 

Nacional de Saúde e da participação e auxílio do governo federal e estadual na proteção à saúde 

infantil, a falta de verbas suficientes para atender as crescentes demandas do Hospital das 

Crianças (que a partir de 1951 muda de nome e passa a se chamar Hospital das Crianças César 

Pernetta, em homenagem ao importante pediatra paranaense) tornaram-se iminentes ao longo 

das décadas de 1930 e 1940.  Para além disso, a burocracia governamental exigia concorrência 

pública para a compra de material e remédios por intermédio da Secretaria de Saúde e longos 

meses se passavam até que as aquisições mais básicas e urgentes fossem efetuadas. Com as 

geadas na região interiorana, tem início o êxodo rural que, aliado à insuficiência de postos de 

saúde nos municípios do interior, contribuíam para que o Hospital das Crianças fosse cada vez 
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mais procurado ao longo da segunda metade da década de 50. Ficava cada vez mais claro que 

o Hospital não poderia contar apenas as instâncias públicas para solucionar as suas crescentes 

necessidades de atendimento (CARNEIRO, SATO & ELEN, 2012). 

A ideia de uma associação que trouxesse recursos para a instituição e apoiasse seu 

funcionamento e manutenção de qualidade era, portanto, bastante antiga e se fazia necessária 

uma vez que o amparo estatal, ainda muito incipiente, não cumpria com as expectativas e 

necessidades do Hospital em franca expansão. Tal projeto se concretizou em 15 de agosto de 

1956 com a inauguração da “Mantenedora”, ou Associação Hospitalar de Proteção à Infância 

Dr. Raul Carneiro, entidade sem fins lucrativos, que existe até hoje e auxiliou e auxilia a 

existência e a ampliação dos serviços da instituição, não apenas em aspectos técnicos, como 

também na permanente capacitação de seu pessoal e na humanização dos atendimentos, por 

meio de uma permanente mobilização de homens e mulheres, entidades e recursos. 

A ata da Assembleia de Instalação e Estabelecimento da Associação novamente reflete 

a ampla presença feminina no auxílio – agora na manutenção – do Hospital das Crianças, o que 

se evidencia pelo expressivo número de mulheres listadas entre os presentes. As disposições e 

falas transcritas na ata também denotam o caráter filantrópico que norteia a Associação, que 

atuaria exclusivamente com o fim de beneficiar a instituição hospitalar e suas crianças e jamais 

em benefício próprio ou de interesses pessoais de seus membros individuais. 

A ata da Assembleia de Definição dos Estatutos da Associação, datada de 20 de 

setembro de 1956, é outra que merece destaque. Inicialmente a Associação adotou o estatuto 

que o Departamento Estadual da Criança utilizava para as Associações de Proteção à Infância 

e à Maternidade, com algumas alterações necessárias para as finalidades de proteção à infância 

hospitalizada da entidade (CARNEIRO, SATO & ELEN, 2012, p. 49). O objetivo de apoio 

financeiro ao Hospital fica explicitado na Ata. A diretoria recebe então amplos poderes para 

“promover meios para angariar recursos, com a finalidade de melhora imediata dos serviços 

que apresentam falhas para [que possam atingir] o seu perfeito funcionamento16”. Os objetivos 

e formas de atuação da Associação encontram-se especificados no artigo 2º do Estatuto: 

Artigo 2º - A Associação tem por finalidade a proteção e assistência à infância 

hospitalar, velando pela saúde, o bem-estar e as necessidades da criança: 

a) higiene da infância e sua proteção; 

                                                           
16 Livro Ata de Assembleia Geral da Associação Hospitalar de Proteção à Infância Dr. Raul Carneiro. 20 de 

setembro de 1956. Pg. 03. 
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b) assistência médica à criança; 

c) assistência alimentar à criança em estado de desnutrição ou 

reconhecidamente pobre, principalmente de família com prole numerosa; 

d) divulgação dos preceitos de higiene, puericultura, recreação orientada de 

crianças e serviços sociais por meio de palestras e cursos, exposições e outros 

meios de propaganda; 

e) recreação e educação física dirigida, das crianças hospitalizadas; 

f) incentivos ou empreendimentos médico-sociais em favor da criança 

hospitalizada17. 

  Os parágrafos primeiro, segundo e terceiro do Artigo 2º dos Estatutos, dispostos logo 

em seguida dos objetivos acima referidos, nos informa que para a obtenção dos recursos 

financeiros necessários para o cumprimento de seus propósitos, a Associação assumiria o 

compromisso de promover festivais e campanhas para a aquisição de donativos e contribuições, 

se comprometendo, na medida do possível, a organizar e manter estabelecimentos outros 

destinados à proteção e assistência hospitalar infantil. Contaria também com sócios efetivos, 

comprometidos a realizar uma cota mínima de doações mensais, e sócios contribuintes, 

comprometidos a realizar doações regulares de valor facultativo para as ações benemerentes da 

Associação. Subvenções públicas por meio de auxílio federal, estadual e municipal eram as 

outras fontes financeiras às quais a Associação se comprometia a constantemente buscar 

solicitar.  

Entre 1957 e 1963 não há registros sobre as atividades da Associação no Livro Ata, 

contudo uma Ata de assembleia de 20 de agosto de 1963 fornece uma ideia da atuação da 

entidade no período:  “Assunto de grande interesse foi o de recreação que vem sendo feita neste 

Hospital pela Associação e que vem sendo do agrado das crianças e dirigentes deste Hospital18”. 

Percebemos por este excerto que a proximidade emocional entre a Associação e seus pequenos 

pacientes ganhavam seus primeiros registros. 

Em 1966, o então presidente Dr. Oswaldo Faria da Costa propõe alterações nos estatutos 

da Associação, que foram revistos em ata datada de 26 de julho de 1966. As principais 

modificações aprovadas foram de natureza econômica, permitindo à entidade receber 

pagamentos por determinados atendimentos médicos realizados no Hospital, mediante a 

                                                           
17 Idem. Pg 03-04. 
18 Idem. Pg. 11. 
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colaboração com os poderes públicos, como a Secretaria de Saúde e o Departamento Estadual 

da Criança. O parágrafo 3º do artigo 2º do novo estatuto dispõe então que:  

Provisoriamente, para cumprir seus objetivos, a Associação pleiteará a concessão, 

através de comodato, de ala, quartos ou apartamentos no Hospital, a fim de poder, por 

este meio, firmar convênios com Institutos, Caixas de Aposentadoria e Pensões, outras 

pessoas de Direito Público ou Privado, recebendo destas o produto [pagamento] de 

internamento. A renda assim conseguida, exceção às despesas da Administração, de 

pessoal, medicamentos, matéria, etc. reverterá em benefício do próprio Hospital19. 

 Nesta mudança de administração financeira, segundo a percepção do próprio Hospital 

pontuada no Livro Comemorativo (2012), a semente da possibilidade de gestão plena da 

instituição – por intermédio da Associação – se instala. A remuneração pelos serviços prestados, 

embora pequena, é o embrião que viabiliza a volta da gerência completa do Hospital pela 

comunidade, substituindo as sucessivas e deficitárias gestões públicas no período do Estado 

Novo. Mais uma vez, mais do que uma fonte de auxílio financeiro, a Associação Mantenedora 

marca novamente a participação coletiva da sociedade nos rumos do Hospital, bem como das 

práticas benemerentes e caritativo-filantrópicas das mulheres, estas então ainda muito 

numerosas entre os membros e a diretorias da Associação ao longo das décadas. 

 Depois que o acordo foi firmado, a Associação ficou com uma ala do Hospital onde era 

oferecido o atendimento às crianças que podiam utilizar a previdência ou pagar pelos 

atendimentos recebidos. A associação então cobrava dos Institutos de Previdência, que não 

eram unificados na época, ou do Direito Privado e o pagamento recebido era destinado ao 

Hospital. Os recursos obtidos eram investidos, por exemplo, na ampliação e melhoramentos 

dos quartos e leitos e em equipamentos, o que melhora e viabilizada o atendimento às crianças 

realmente desemparadas e que não poderiam pagar pelos serviços (CARNEIRO, SATO & 

ELEN, 2012, p. 52). Persistia assim, a despeito das diversas mudanças que ocorriam no sistema 

de saúde do país, o esforço da Associação em atender a criança pobre e sem recursos, por meio 

de um espírito caritativo e filantrópico. Atualmente o funcionamento do Hospital opera por 

lógica análoga: existem os atendimentos particulares e por convênios de saúde particulares, que 

viabilizam o atendimento para pacientes do SUS, que surge no cenário nacional somente em 

1988. O repasse do SUS ao Hospital é evidentemente pouco e insuficiente e, para isso, o papel 

complementar da Associação sempre foi e continua sendo indispensável. Carneiro, Sato e Elen 

                                                           
19 Idem. Pg. 14. 
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resgatam, no Livro Comemorativo Um Hospital de Crianças, uma emblemática fala do Dr. Ivan 

Beira Fontoura, 1º vice-presidente na gestão de 1966 da Associação, que em suas considerações 

resgata mais uma vez a presença feminina e comunitária nos caminhos da entidade: 

“A Associação foi formada por senhoras da sociedade para proteger as crianças 

sem recursos. Em 1966 a Dona Ety assumiu a presidência, e nunca mais 

abandonou este trabalho. A presença da comunidade dentro de um hospital 

público melhora o atendimento. Não somente pelo aspecto material, pelos 

donativos que são trazidos para o hospital, mas principalmente pela própria 

presença das pessoas” (CARNEIRO, SATO & ELEN, 2012, p. 52). 

 É importante destacar como a presença feminina é importante na história do Hospital 

não somente pela sua grande atuação na Associação Mantenedora, a partir de trabalhos 

filantrópicos e caritativos, mas também paulatinamente elas passam a adentrar no corpo médico 

da instituição, movimento que reflete a expansão da entrada de mulheres nas universidades 

brasileiras e no exercício profissional da medicina. Um exemplo de destaque deste movimento 

é a Dra. Zilda Arns Neumann, médica pediatra e sanitarista, que trabalhou voluntariamente no 

Hospital das Crianças quando ainda era estudante de medicina, no final da década de 1950, 

tendo sido nomeada médica efetiva da instituição em março de 1960. Zilda Arns foi 

coordenadora nacional da Pastoral da Criança, organismo de ação social da CNBB – 

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, sendo reconhecida internacionalmente e tendo 

recebido, inclusive, diversas premiações na área de direitos humanos e saúde pública por seu 

trabalho em frente à Pastoral20. Seu trabalho junto ao Hospital das Crianças foi para muito além 

da cura médica de doenças: a humanização afetiva dos atendimentos e a orientação e apoio 

emocional à família da criança hospitalizada foram marcas definitivas de toda sua carreira 

profissional.  

 É em Ety Gonçalves Forte, contudo, que vamos nos deter a partir de agora, a fim de 

refletir acerca da agência e do protagonismo feminino ao longo da história do Hospital das 

Crianças. Ety assume a presidência da Mantenedora em 28 de agosto de 1966, marcando uma 

nova era para o Hospital. Seu trabalho junto à Associação é pontuado como grande marco para 

as conquistas que vieram depois, sendo reconhecido, elogiado e mesmo venerado pelas 

                                                           
20 O governo brasileiro indicou oficialmente o nome de Zilda Arns ao Prêmio Nobel da Paz de 2001. Zilda Arns 

falece em janeiro de 2010, após deixar suas contribuições definitivas para um mundo melhor e mais humano. 
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memórias institucionais divulgadas no site oficial, nas duas edições do Livro Comemorativo do 

Hospital e mesmo entre os funcionários e pacientes até os dias atuais.  

No dia 25 de abril de 2016 realizamos uma entrevista com Ety em sua residência em 

Curitiba, quando a mesma elaborou para nós um relato acerca de sua trajetória de vida e junto 

à Associação Mantenedora. Seu depoimento oral é de suma importância para pensarmos não só 

os elementos elencados para descrever um discurso sobre si e sua ação dentro do Hospital, mas 

também para problematizarmos os significados simbólicos e concretos de seu lugar como 

filantropa na história particular da instituição, na história das mulheres e na história da 

participação feminina na organização de uma assistência de proteção à infância e à maternidade. 

 Ety começa nos narrando um pouco de sua trajetória de vida. Nasceu no dia 08 de 

dezembro de 1938 em São Paulo. Está, portanto, com 77 anos – o que é notável se pontuarmos 

que continua realizando algumas atividades junto ao Hospital e à Mantenedora até os dias 

atuais. Em 1959, se casou com o importante arquiteto Luiz Forte Netto, fundador do curso de 

Arquitetura da UFPR, e se mudou para Curitiba com ele em 1961. Ao falar sobre sua família, 

que é de São Paulo, narra que seu pai era doente, consertava relógios em casa, “cuidava dos 

passarinhos dele” e se divorciou da mãe de Ety quando ela era ainda muito pequena, aos 4 anos 

de idade. Foi criada então por suas tias, em meio à uma divisão e estrutura familiar, segundo 

suas próprias palavras, “muito complicada”, em “um ambiente de disputa, onde as pessoas não 

queriam a Ety, cada um queria levar a sua parte”. Neste sentido, Ety conta que sua infância foi 

muito marcada pela rejeição de uma sociedade que ainda via com assombroso preconceito o 

status de filhos de pai e mãe desquitados. 

 Estas considerações acerca das dificuldades emocionais e psicológicas de sua infância 

são muito importantes, porque é a partir desse passado que Ety afirma que precisava encontrar 

uma maneira em sua vida “de não ser rejeitada”. Ela afirma então: “Eu descobri que se eu 

estudasse muito, eu seria melhor que todas aquelas meninas que as mães não deixavam brincar 

comigo [em razão de ter pais desquitados]. Então eu estudava muito, aos 15 anos eu já tinha 

lido todos os filósofos. Então em vez de rejeitada, eu virei meio que um mito. [As pessoas 

diziam] Ah, ela é inteligente”. Por meio de sua seriedade nos estudos, Ety se aproximou de 

muitos de seus professores, estabelecendo com eles relações de amizade. Um professor seu do 

curso secundário, que acabou por ser um de seus padrinhos de casamento e posteriormente se 

tornou Secretário de Saúde de São Paulo, a convidou então para ajudar numa associação 

benemerente que havia criado, uma Obras de Mães Solteiras, que funcionava em Itapecerica da 
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Serra, município da região metropolitana de São Paulo. Ety tinha somente 14 anos e começou 

assim seus caminhos pelo trabalho voluntário e filantrópico; em suas palavras “então aos 14 

anos eu iniciei minha obra de voluntariado”. 

Ao relatar suas experiências junto às mães solteiras, que eram meninas muito jovens e 

pobres em sua grande maioria, é que Ety, que se declara espiritualista, evoca pela primeira vez 

em sua fala que o trabalho que realizava “era uma coisa assim muito de coração”: segurava as 

mãos das meninas no decorrer do parto, conversava com elas, dava apoio e carinho. 

Após casar e se mudar para Curitiba, segundo Ety, seu marido Luiz começou a ganhar 

certa “quantia razoável de dinheiro” e ela passou a conhecer pessoas de círculos sociais 

importantes da elite da cidade. A filiação do marido ao Rotary Club21 foi um canal importante 

para sua inserção social nos espaços de sociabilidade locais. Ety demonstra em alguns 

momentos ter se sentido deslocada nestes círculos, principalmente os femininos, porém se 

esforçava para agir adequadamente. Ao narrar sua primeira experiência voluntária em Curitiba, 

Ety demonstra que sua espontaneidade, simpatia, determinação e vontade foram os motores 

principais para se inserir em muitos dos espaços nos quais realizava suas ações de 

benemerência. Segundo nos conta, assim que soube da existência de um Instituto de Medicina 

e Cirurgia, destinado a tratar pacientes com câncer e localizado no Alto da XV, decidiu que 

“iria entrar”. Pegou um violão, chegou à instituição e perguntou “posso cantar com os doentes? 

”. Sendo autorizada, entrou na enfermaria, cumprimentou todos os presentes e falou “vocês 

gostam de cantar? ”. Ao relatar essa experiência, Ety afirma que “pegou um amor” por aqueles 

pacientes. Mais uma vez, seu trabalho voluntário – como ela mesma o define, “um trabalho de 

“voluntariado” – estava pautado pelos sentimentos, pelo apoio emocional e psicológico, pelo 

carinho. Começou também a arrecadar junto à comunidade “chás, bolachas, frutas” para assistir 

o Instituto. 

Ety atribui muita espontaneidade às suas experiências benemerentes: “Pelas mãos de 

Deus, um dia eu estava passando de carro perto do antigo Hipódromo [localizado no Prado 

Velho] não lembro bem porquê. Não sei o que aconteceu ou aonde eu ia, mas de repente bateu 

uma chuva e eu entrei no Hipódromo. Quando entrei, parei num salão alagado onde havia freiras 

com crianças no colo”. Essas crianças eram abandonadas e haviam sido amparadas por aquelas 

freiras. Ety conta que perguntou então à freira se as autoridades não as ajudavam, ao que elas 

                                                           
21 Os Rotarys Clubs existem em diversas cidades pelo mundo inteiro e estão filiados ao Rotary International. São 

definidos enquanto organizações de líderes profissionais e de negócios, que prestam serviços humanitários, de 

caráter filantrópico e social, à comunidade local e mundial, sem fins lucrativos. 
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responderam negativamente. Com a insalubridade e condições precárias do local, Ety conta 

que, indignada, começou a chorar. O choro, a tristeza e comoção de Ety diante das adversidades 

enfrentadas por crianças em situações de desemparo são, inclusive, elementos recorrentes em 

sua narrativa.  

Conta-nos que seu marido Luiz estava realizando uma obra para um asilo de velhos a 

pedido de Ney Braga, então governador do Estado do Paraná. Pede então o contato com o 

governador e vai até ele solicitar que seu marido possa fazer mais uma ala no asilo em 

construção, para alocar a obra das freiras que encontrou no Hipódromo. O governador considera 

a atitude de Ety “inacreditável”, mas acaba aceitando a proposta. Ety consegue então mudar as 

freiras e suas crianças para o novo asilo. Quando indagada acerca do nome ou da natureza 

daquele trabalho realizado pelas freiras, ela não sabia definir ou caracterizar a associação 

benemerente. Apenas ajudou, pois “era isso que precisava ser feito”. 

Por meio do Rotary Club Ety também buscou mobilizar campanhas de doação para o 

trabalho dessas freiras, afinal elas precisavam de tudo: pastas de dente, roupas, alimentos, 

cobertores, etc. Atitudes firmes e determinadas, insistência e articulação eram as armas que ela 

demonstra ter se munido para conseguir doações de fato razoáveis e suficientes para as 

associações que auxiliava. Lançava mão de contatos ligados ao poder público e ao comércio 

privado também. Posteriormente, conta-nos que passou a buscar a realização da adoção legal 

dessas crianças.  

Nesse ínterim Ety já iniciava seus primeiros contatos junto aos médicos e à 

administração do Hospital das Crianças, o qual passou a frequentar mensalmente. Antes mesmo 

de assumir a Mantenedora, procurava angariar doações para o Hospital, que segundo conta, 

possuía naquela época uma péssima aparência e condições severas de insalubridade, 

evidenciadas por um cheiro de amônia que pairava pelo ambiente logo após a entrada pelo pátio. 

Um fato bastante interessante, contado com grande seriedade e comoção, é narrado por 

Ety em sequência. Conta-nos que viajou para Salvador na Bahia, em uma comitiva com amigos 

de trabalho de seu marido. Lá se hospedou na casa de Jorge Amado, que a convida para assistir 

uma cerimônia no terreiro de Mãe Menininha, famosa e icônica Mãe de Santo do Candomblé 

brasileiro. Quando chega ao local, Mãe Menininha a chama de Filha de Iansã e diz que a 

esperava há muito tempo. A cerimônia começa aos sons de atabaques e segundo o relato de Ety, 

a partir de dado momento da cerimônia ela perdeu a consciência sobre o que estava ocorrendo. 

Acordou no dia seguinte, às 7h da manhã, com roupas esfarrapadas e vários acessórios e 
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símbolos sagrados pelo corpo. Mãe Menininha a explicou então que ela havia incorporado seu 

orixá de cabeça, Iansã, o Santo, e disse para Ety “Iansã, agora você vai escolher o seu destino, 

ou você vai abrir um chão, um terreiro de Santo, vai ser a sacerdotisa do Santo, ou você vai 

trabalhar até o último dia de sua vida com crianças que estão te esperando há muito tempo”. 

Ety se refere a este fato com algo muito marcante e bonito em sua história, contudo afirma que 

após retornar a Curitiba esqueceu do ocorrido e das predições de Mãe Menininha, pois não as 

conseguia compreender ou racionalizar “o que estava sendo esperado dela”.  

Algum tempo depois, conta-nos, foi então convidada para ser a presidente da 

Associação Hospitalar de Proteção à Infância Dr. Raul Carneiro do Hospital das Crianças. Ao 

contar como recebeu o convite, Ety não faz uma ligação imediata e/ou direta com as palavras 

proferidas por Mãe Menininha, contudo somente o fato de Ety considerar relevante nos narrar 

tal experiência junto ao terreiro de Mãe Menininha em Salvador, muito anterior ao convite, é 

bastante emblemático e simbólico e aponta para os elementos espirituais e sentimentais com os 

quais constantemente associa seu trabalho voluntário junto a crianças.  

Segundo narra, quando foi tomar posse da presidência da Associação a diretoria 

administrativa lhe disse o que esperava dela: realizar eventos sociais, como festas culturais, 

bailes e chás, bem como estabelecer contatos importantes com a elite da cidade e com os 

poderes públicos a fim de arrecadar recursos financeiros para a instituição. Ety então pede para 

conhecer as instalações internas do Hospital e fica profundamente triste com a situação que 

encontra, que a faz chorar: leitos sujos, esgotos abertos em meio a enfermarias, capim e vermes 

em colchões. 

Pede então, como condição para assumir a Mantenedora, carta branca à administração 

para que possa limpar o Hospital e que só fosse permitido, por um período, o atendimento de 

emergências, a fim de esvaziar o quadro de pacientes para que ela conseguisse realizar uma 

melhora urgente na salubridade e na estrutura do estabelecimento. Afirma que, em seus 

primeiros dias na Mantenedora, recebeu ajuda de muitas irmãs noviças que moravam no 

Hospital e que juntas, por suas próprias mãos, começaram uma limpeza pelas alas – utilizando 

baldes, esfregões e vassouras – bem como pinturas nas paredes e nos berços já muito 

envelhecidos. Tal trabalho braçal durou, segundo Ety, quase um mês ininterrupto.  

Dentre outras ações que destaca em sua narrativa Ety conta que, de maneira estratégica, 

convidava políticos para visitarem o Hospital e verem com seus próprios olhos a condição de 

precariedade do prédio, levando-os às enfermarias com as aparências mais repulsivas e 
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nauseantes. Consegue assim, aos poucos, verbas públicas para reformas de engenharia do 

prédio e para a compra de donativos hospitalares de primeira necessidade (remédios, 

equipamentos, macas, colchões, etc.). Buscou também a realização de convênios com cada 

Instituto de Saúde Pública existentes no Paraná no período (na época não havia a unificação 

pelo SUS). Também afirma que comprava brigas com diretorias de outros hospitais públicos 

que enviavam remédios não condizentes com o público infantil e com os tipos de tratamento 

realizados pela instituição. Neste ponto, Ety conta que sofreu ataques e ofensas de diretores que 

a caluniavam – com teores machistas – por ser tão combativa e “intransigente” para conseguir 

alcançar seus objetivos em prol do Hospital das Crianças.  

Outro momento marcante da narrativa de Ety, ocorrido ainda no início de sua gestão, 

foi quando, sem comida suficiente no Hospital que possibilitasse um jantar a todas as crianças 

internadas, ela conta-nos que foi de “de porta em porta” em residências localizadas na rua Silva 

Jardim a fim de pedir quaisquer doações alimentares que os moradores pudessem oferecer para 

garantir a alimentação das crianças.  Naquele dia então fez-se uma “sopa de pedras”, que 

posteriormente ficou famosa no Hospital e era feita com todos os alimentos conseguidos por 

meio da doação da comunidade. 

Na sequência, conta-nos como idealizou o projeto de um novo prédio para as atividades 

da instituição em meio a sérias crises financeiras e de falta de caixa. Junto a contatos na 

Assembleia Legislativa e diversos jogos políticos consegue a aprovação de sua ideia. É então 

construído o prédio do novo Hospital Pequeno Príncipe, inaugurado em 1971, mediante a 

devolução para o Estado do antigo prédio do Hospital das Crianças César Pernetta, que é 

recuperado 5 anos depois, a partir do momento em que a Mantenedora já possuía condições 

mínimas de manter os dois complexos.  

A partir da determinação e articulação de Ety, criam-se as bases para a ampliação das 

dimensões de atendimento do antigo hospital, agora conhecido como Complexo do Hospital 

Pequeno Príncipe, que passa a contar com dois prédios. Mais uma vez na história da instituição, 

a idealização e a mobilização parte de uma figura feminina, movida por um trabalho do coração 

e pelos sentimentos – muitas vezes evocado por Ety em sua fala. 

Quando indagada a respeito de como conseguiu, na prática, tamanhos avanços na 

manutenção, ampliação e modernização do Hospital, uma vez que reconhece que não possuía 

nenhum conhecimento técnico profundo acerca de trâmites administrativos, finanças, prestação 

de contas, relatórios de gestão, Ety é contundente: “a voz do coração”. Fazia “por amor às 
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crianças” e pelo que acreditava que devia ser feito por elas. Ety utiliza recorrentemente 

símbolos espirituais e emotivos como motores de suas ações. 

Os problemas constantes de caixa são bastante enfatizados. Ety afirma, inclusive, que 

ela e o marido assinam toda a dívida da instituição, que existe até hoje e é grande. Contudo, 

mesmo diante das adversidades, articulava ações, projetos e iniciativas. Foi experimentando, 

foi tentando e foi fazendo, segundo suas próprias palavras: “eu ia muito na base da intuição, do 

impulso”. 

Quando questionada a respeito de como era sua relação com os médicos do Hospital, 

Ety é novamente contundente: “[a relação era] a pior possível”. Ety denuncia que os médicos, 

muitas vezes, “chegavam na hora que eles bem entendiam” ao Hospital, não cumpriam horários 

e normas, não “olhavam criança por criança, não examinavam, não saíam da porta da 

enfermaria”, preenchiam formulários e receitavam remédios. Ety tentou combater tais posturas 

criando pela primeira vez um Livro-Ponto para os médicos na instituição, além de manter-se 

sempre firme e rígida aos padrões que considerava indispensáveis na atuação médica. Ela 

afirma que os avisou que quem não passasse a cumprir devidamente com os horários estaria 

fora do Hospital. Também mencionou ter sofrido assédio sexual dos médicos, que iam em sua 

sala para, por exemplo, reclamarem de seus casamentos. Ety é imperiosa ao dizer que não 

baixou a guarda em nenhum momento diante de tais circunstâncias, exigindo sempre respeito 

para si e para os princípios éticos e morais aos quais o Hospital se propunha. 

Ao contrário da relação conflituosa com os médicos, afirma que com as mulheres 

religiosas que atuavam na Mantenedora ela possuíam um vínculo muito forte de 

companheirismo: “elas eram como da minha família”. Havia um vínculo profundo de 

companheirismo entre aquelas mulheres, mobilizadas em prol de uma mesma causa: a proteção 

à infância.  

Ao final da entrevista, que se realizou de forma bastante espontânea, sendo priorizado 

sempre o relato pessoal e os acontecimentos e impressões que ela se dispunha a nos contar, Ety 

afirma que não vê o trabalho voluntário que realizou ao longo de sua vida como uma missão, 

mas sim como uma obrigação, algo que todos devem fazer. Não se vê como um mito, 

procurando desconstruir “o mito da Ety” muito presente no cotidiano do hospital, mas como 

um ser humano normal: “[não vejo] como um faticínio (sic), como [algo que] você tem que 

[fazer], mas como uma responsabilidade [para] com meu próximo”. A empatia e a compaixão, 
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portanto, são elencados por Ety como outros grandes dois sentimentos morais que a guiaram ao 

longo do voluntariado. 

 É preciso ainda tecer algumas considerações acerca da atuação de Ety na história do 

hospital e acerca da narração de si que ela constrói em seu discurso. Ety não se contentou com 

a tradicional arrecadação de fundos, que em muito norteava a caridade e a filantropia praticada 

pelas mulheres naquela época. Em decorrência disso, conquistou grande reconhecimento entre 

funcionários, médicos e pacientes. Ela se envolveu ativamente na administração do Hospital, 

inseriu-se nas esferas políticas do poder público a fim de defender seus projetos e ideias, 

mobilizou e articulou diversas iniciativas sociais e comunitárias benemerentes. 

Seu protagonismo público se dá por vias convencionais, e não pela via da 

profissionalização feminina. É pela assistência, pela benevolência e pela filantropia (ou, em 

suas palavras, pela “sua obra de voluntariado”) que ela inova, se identifica e se recaracteriza. 

Sua narrativa de si é bem estruturada. Inclui elementos intelectuais, racionais, espirituais, 

emocionais e sentimentais. Ety se pauta pela intuição, pelo impulso de “ir lá e fazer, testar, 

experimentar”, pela persistência e insistência, pela coragem e determinação, pelo amor e pelo 

coração. Sua capacidade de articulação, de mobilização e de convencimento em prol de uma 

causa é realmente impressionante. 

Seu lugar de direção e de autoridade, incomum para uma mulher naquele período, frente 

ao Hospital demonstra sua capacidade indiscutível de agência – ou seja, sua capacidade de 

intervenção, de se impor enquanto sujeito social. Sua agência resulta de elementos cognitivos 

e racionais, mas também profundamente emocionais e sentimentais – e as duas esferas não se 

excluem, muito pelo contrário, se somam e conquistam resultados impressionantes – para o 

hospital, mas também para a pessoa Ety. 

A agência de mulheres marca, portanto, a história do Hospital das Crianças, atual 

Complexo do Hospital Pequeno Príncipe. A Associação Mantenedora, após 1966 muito 

personalizada na figura de Ety Forte, reflete não só o protagonismo feminino como a 

participação, a mobilização e a contribuição da comunidade curitibana em prol da proteção à 

infância e à maternidade na cidade. Em meio a um preconceito social ainda muito enraizado 

que incidia contra mulheres em posições de poder e autoridade, Ety demonstrou-se imperiosa 

e vitoriosa. Desde sua entrada na gestão da Mantenedora, o Hospital iniciou seu hoje famoso 

atendimento oncológico (1968), articulou a proteção às crianças e adolescentes vítimas de 

violência e abuso sexual (1970), construiu diversos outros prédios que aumentaram não só os 
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atendimentos como o escopo de serviços, programas e departamentos ligados à saúde da 

infância, inaugurou UTI’s para atendimento pediátrico e cardíaco, entre tantas outras conquistas 

obtidas após 1980, como a instalação de institutos médicos de pesquisa reconhecidos 

internacionalmente e uma faculdade de medicina voltada exclusivamente para especializações 

em saúde da criança.  

A humanização dos atendimentos, o carinho dedicado aos pacientes e uma política 

profundamente marcada pelos sentimentos ativos são conquistas da instituição, de Ety e das 

inúmeras e anônimas mulheres que passaram pela história do hospital – transformando a si 

mesmas, a história da infância em nossa cidade e contribuindo significativamente para o 

questionamento da subalternidade feminina. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O associativismo cultural do gênero feminino à filantropia e ao trabalho benemerente 

faz parte de um processo histórico complexo que, em muitos países ocidentais, possibilitou o 

empoderamento de mulheres e de suas capacidades e possibilidades de agência no mundo. 

Entendemos agência como a capacidade de intervenção do indivíduo enquanto sujeito social, 

dotado de especificidades e que não obstante suas limitações frente à estrutura geral de poder 

da sociedade, é capaz de transformar e transformar-se.  

É importante não olharmos a ação benemerente destas mulheres somente a partir dos 

discursos maternalistas, nem com preconceito. É válida a crítica da consolidada historiografia 

feminista ao preocupar-se com o fato destas ações estarem em muito alinhadas à ideologia da 

domesticidade e ao sistema de gênero patriarcal. Não é à toa, por exemplo, que observamos um 

Estado Varguista utilizando de uma retórica maternalista em moldes profundamente 

instrumentais e patriarcais, a fim de consolidar seu projeto de nação e de raça brasileira. A 

proteção à maternidade é incorporada pelo Estado, contudo, a criança estava muito mais no 

centro das preocupações do poder público do que as mulheres de fato. O governo as concede 

algumas bases de proteção mínima para uma experiência de maternidade segura, contudo o 

Estado ainda se nega a garantir direitos básicos capazes de promover a igualdade e equidade de 

gênero nos âmbitos públicos da cidade ou do mundo do trabalho. O paternalismo continua 

enraizado em nossas instituições sociais e políticas e, portanto, também não é aleatório o fato 

de a memória da filantropia, bem como a memória da história da assistência social e da 

assistência à infância e à maternidade, ser quase exclusivamente masculina. 

Contudo, não podemos cair numa abordagem reducionista, anacrônica, 

homogeneizadora e linear das práticas e dos valores dos sujeitos, uma vez que os processos de 

constituição das subjetividades e autonomias de gênero são por demasiado complexos. 

Precisamos questionar análises que projetam sobre o passado e sobre a ação destas mulheres 

ligadas à assistência social no começo do século XX, valores, atitudes e expectativas do 

presente. Defendemos que as atividades ligadas à assistência e ao amparo também foram 

responsáveis pela ampliação da autoestima, da autonomia individual e pelos primeiros passos 

de entrada de mulheres no mundo público e político. Acreditamos que a ação filantrópica, e 

principalmente aquela que se relaciona com a proteção da infância e da maternidade, 

proporcionou às mulheres, ao menos, que tomassem conhecimento e participassem, ativa ou 
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indiretamente, do andamento do debate concernente à proposição de políticas sociais no que 

diz respeito à saúde, ao trabalho, à educação e à cidadania de mulheres. 

A ação de mulheres ligadas ao trabalho benemerente em prol da maternidade e da 

infância, aliadas à filantropia praticada por médicos importantes e influentes – embasada em 

conhecimentos técnicos e científicos – resultou, por todo o país, em associações assistenciais 

pioneiras no cuidado dispensado à saúde física e psicológica de crianças: hospitais infantis, 

lactários, maternidades, gotas de leites, creches, orfanatos, etc. O Hospital das Crianças 

configura-se num louvável e admirável exemplo local. 

A participação da sociedade e principalmente das ações benemerentes de mulheres e 

médicos marca definitivamente a história da instituição, que se tornou uma referência para a 

assistência social no Estado e em muito contribuiu para diminuir as elevadas taxas de 

mortalidade infantil observadas por aqui no início do século XX. A mobilização em torno da 

organização de uma assistência à infância e à maternidade em Curitiba do início do século XX 

marca profundamente o contexto de construção e criação do Hospital das Crianças, uma 

iniciativa de mulheres ligadas à diretoria da Cruz Vermelha Paranaense que contou com grande 

auxílio da sociedade, é um exemplo admirável e de destaque da agência de mulheres em prol 

de uma causa que as afetava tão intimamente.  

A entidade que nasceu das mãos da sociedade e, principalmente, do trabalho 

benevolente, caritativo e filantrópico de mulheres e médicos marcou definitivamente a história 

da assistência materno-infantil no Estado, tornando-se uma referência nacional no atendimento 

às crianças e ganhando o mérito de ter lutado sempre pela atenção e o amparo do Estado, a fim 

de manter viva sua existência e manutenção. A posterior criação de sua Associação 

Mantenedora – para a qual a atuação de Ety Gonçalves Forte é tão cara – marca novamente a 

participação da população e de suas mulheres na manutenção e modernização de uma 

instituição paranaense reconhecida hoje até mesmo internacionalmente. 

O discurso de proteção à infância e à maternidade abraçado pela benemerência privada 

e pelo Estado contou, em geral, com forte apelo moral e emocional, evocando sentimentos e 

valores como a compaixão, a empatia, a solidariedade, a justiça, a bondade, a pureza e 

integridade de caráter e o cuidado para com o próximo; bem como, em igual importância, com 

argumentos sociais que enfatizavam princípios como a humanidade, a cidadania, o patriotismo 

e a eugenia. Tal discurso destacava também que aspectos populacionais, políticos e referentes 
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à própria manutenção da sociedade estavam intrinsecamente relacionados à saúde de mães e 

crianças e que, por isso, a assistência às mesmas merecia a intervenção e o amparo do Estado. 
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