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IntroduÃ§Ã£o: Em Minas Gerais, desde fins da década de 1920, estava em pauta a necessidade de
enfermeiras diplomadas para alavancar as ações de saúde pública e o desenvolvimento sanitário, especialmente
na cidade de Belo Horizonte, onde o desenvolvimento político e econômico se destacava. A fim de acompanhar
os avanços da profissionalização da enfermagem na capital federal, onde a enfermagem moderna dava os seus
primeiros passos, os governantes de Minas Gerais somaram esforços para o desenvolvimento de um corpo de
enfermeiras diplomadas.
Objetivos: Analisar os modos de organização do serviço de enfermagem de saúde pública do estado de Minas
Gerais realizados pela enfermeira, diplomada na primeira turma da Escola Anna Nery, Laís Moura Netto dos
Reys, em 1933, período que antecede a criação da Escola de Enfermagem Carlos Chagas/Escola de
Enfermagem da Universidade Federal de Minas Gerais, pioneira na formação em enfermagem moderna no
Estado.
Metodologia: Estudo histórico-social, embasado na análise dos documentos do Centro de Memória da Escola
de Enfermagem da Universidade Federal de Minas Gerais: â€œRelatório do Serviço de Enfermeiras para a
Diretoria de Saúde Pública (1933)â€• e registros do â€œJornal Cinco pra`s Dezâ€•, produzido pelas alunas e
docentes internas na Escola de Enfermagem Carlos Chagas (1933). A sustentação teórica e analítica ancorou-se
no campo sociológico de Eliot Freidson sobre a profissionalização da sociedade contemporânea. Por se tratar de
pesquisa que utilizou apenas acervo público não houve necessidade de parecer de comitê ético.
Resultados: Em 1933, Minas Gerais contava com apenas uma enfermeira diplomada. Assim, Laís Netto foi
designada para organizar o serviço de saúde pública e produzir recursos humanos urgentemente. Realizou um
diagnóstico dos serviços: visitação sanitária e enfermagem escolar. No primeiro, revisou livros distritais, elaborou
uma rotina de trabalho para os profissionais e incluiu mapeamento estatístico das visitas. No segundo, organizou
livros de matrícula escolar, vigilância e controle de crianças, e revisou as técnicas da enfermeira escolar
empregadas nas ações educativas. Um curso rápido para formação de enfermeiras leigas foi realizado, mas deu
ciência de que estas atividades não bastavam. Laís Netto tinha desejo de expandir a enfermagem moderna e
queria mostrar em curto espaço de tempo a eficiência e o diferencial do trabalho desenvolvido pela enfermeira
diplomada, a fim de legitimar o trabalho de sua classe. Esta concepção de trabalho sistemático permitiu ao
governo do estado mineiro vislumbrar a criação da sua primeira escola de enfermagem: Escola de Enfermagem
Carlos Chagas.
ConclusÃµes: Infere-se que as instituições de ensino, por meio de suas lideranças, neste caso Escola Carlos
Chagas e enfermeira Laís Netto, assumem um aspecto central na institucionalização das profissões, fornecendo
as bases de legitimação. Destaca-se a existência da hierarquização das profissões, presente na enfermagem
brasileira derivada do modelo nightingaleano, sendo necessário o conhecimento formal para suprir as exigências
do mercado de trabalho e acompanhar a evolução da sociedade contemporânea, rompendo paulatinamente com
a enfermagem leiga e fazendo ascender a enfermeira diplomada. A institucionalização desta escola denota a
relação do domínio do conhecimento formal com a evolução da profissionalização da enfermagem mineira.
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