
   

Escola Anna Nery Revista de Enfermagem

ISSN: 1414-8145

annaneryrevista@gmail.com

Universidade Federal do Rio de Janeiro

Brasil

de Almeida Peres, Maria Angélica

ESCOLA DE ENFERMAGEM ANNA NERY DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO: 90

ANOS DE SUA CRIAÇÃO

Escola Anna Nery Revista de Enfermagem, vol. 17, núm. 1, enero-marzo, 2013, pp. 7-9

Universidade Federal do Rio de Janeiro

Rio de Janeiro, Brasil

Disponível em: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=127728366001

   Como citar este artigo

   Número completo

   Mais artigos

   Home da revista no Redalyc

Sistema de Informação Científica

Rede de Revistas Científicas da América Latina, Caribe , Espanha e Portugal

Projeto acadêmico sem fins lucrativos desenvolvido no âmbito da iniciativa Acesso Aberto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1277
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=127728366001
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=127728366001
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=1277&numero=28366
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=127728366001
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1277
http://www.redalyc.org


77777

90 anos da Escola de Enfermagem Anna Nery90 anos da Escola de Enfermagem Anna Nery90 anos da Escola de Enfermagem Anna Nery90 anos da Escola de Enfermagem Anna Nery90 anos da Escola de Enfermagem Anna Nery

Peres MAAEsc Anna Nery (impr.) 2013 jan -mar; 17 (1): 7- 9 Esc Anna Nery (impr.) 2013 jan -mar; 16 (1):7-9
EDITORIAL
EDITORIAL - EDITORIAL

A Escola de Enfermagem Anna Nery completa 90 anos de existência neste ano de 2013.  Sua criação
como Escola de Enfermeiras do Departamento Nacional de Saúde Pública, em 1923, representa uma inestimável
contribuição à Enfermagem pelo sentido social que lhe é tributado face à implantação do Sistema Nightingale, trazido
na interpretação de enfermeiras norte-americanas em atendimento à solicitação procedente de nosso país, com a
intermediação do eminente sanitarista Carlos Chagas.

Tamanha foi a importância dessa iniciativa diante da situação de saúde instalada no país que seu modelo
de formação, com amparo de legislação estabelecida na década de 1930, obteve reconhecimento como padrão
nacional, tornando-se modelo brasileiro de ensino e assistência de enfermagem.

Desde então, a Escola de Enfermagem Anna Nery constitui-se em um monumento da Enfermagem
Brasileira, por onde passaram ilustres mulheres estudiosas que se dedicaram à Enfermagem como disciplina de
estudo e como profissão; em quaisquer dessas instâncias, os seus propósitos de luta voltaram-se ao desenvolvimento
da saúde da população no país.

Pioneira em investigações científicas sobre a História da Enfermagem, neste nonagésimo aniversário, a
Escola de Enfermagem Anna Nery guarda uma inesgotável memória documental preservada em seu Pavilhão de
Aulas, desde sempre valorizada como um legado, em considerável acervo que permite pesquisas ao desenvolvimento
da história da enfermagem brasileira.

A história como campo investigativo tem buscado identificar múltiplos marcos constitutivos da trajetória da
profissão, diante dos quais esta Escola tem lugar protagonista, colocando-se em liderança nas várias décadas de
seu itinerário de vida. Suas primeiras iniciativas nesses 90 anos registram o quanto esta instituição de educação
superior empreendeu esforços e aliou-se para a criação e desenvolvimento das suas entidades organizativas; para
a criação do primeiro periódico científico da profissão; e para a luta pela construção de cursos de pós-graduação
lato e stricto sensu, marcada pela instalação do primeiro Curso de Mestrado em Enfermagem do país, cujas vagas
da primeira turma foram compartilhadas com alunas que já exerciam a docência em outras instituições, o que
alavancou o desenvolvimento da pesquisa em enfermagem no Brasil.

A Escola de Enfermagem Anna Nery desempenhou variadas atividades internas e externas colocando
sempre em fundamental plano a qualidade de seu curso de graduação para a formação de enfermeiros, ainda que
esta Escola fosse também, em certa ocasião, partícipe da formação de outros profissionais de enfermagem em
outros graus de ensino, a exemplo de auxiliares de enfermagem e técnicos de enfermagem.

Nas presentes comemorações de aniversário dessa Escola-matriz, vale lembrar que suas obras se iniciaram
com raras parcerias pela peculiaridade pioneira de seu modelo de formação no Brasil do início do século XX;
entretanto, seu comportamento político de compromisso social com a formação profissional da Enfermagem Brasileira
contribuiu para o crescimento coletivo da Enfermagem em diversas regiões do País. Não foi diferente, a cessão de
uma docente para atuar em projeto de educação em Enfermagem no Departamento de Assuntos Universitários do
Ministério da Educação e Cultura, cujo avanço culminou com o desenvolvimento de 16 novas instituições de ensino
superior de Enfermagem em Universidades Federais, nos anos 1970 a 1980.

Hoje, a Escola de Enfermagem Anna Nery merece reconhecimento pela participação na construção de
uma identidade de educação superior de Enfermagem, no âmbito da graduação e da pós-graduação, tão prestigiosa
que inscreve em sua caminhada de vida não somente a sua própria história, mas também a história de outras escolas
parceiras e correspondentes, ora convidadas a celebrar este nonagésimo aniversário com toda a sociedade
brasileira.

Tantos são os agradecimentos à nossa Escola Anna Nery, mas o melhor deles será revivermos suas obras
com a reverência dos que enfrentaram e dos que enfrentam os desafios da Enfermagem há quase um século de vida
institucional, acreditando na capacidade de se renovarem a cada instigante situação que lhes vier a ser apresentada.
Os enfermeiros de amanhã, por certo, darão mais intensas respostas à história em construção da Enfermagem
brasileira. Por enquanto, parabéns à Escola de Enfermagem Anna Nery, um ícone da Enfermagem brasileira.

Maria Angélica de Almeida Peres1

1 Professora do Depar tamento de Enfermagem Fundamental da Escola de Enfermagem Anna Nery da Universidade Federal do Rio de Janeiro
(EEAN/UFRJ). Membro da 19ª Diretoria Colegiada do Núcleo de Pesquisa de História da Enfermagem Brasileira. Coordenadora Acadêmica do
Centro de Documentação da EEAN/UFRJ.
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                The Nursing School Anna Nery completes 90 years of  existence this year of  2013. Its creation as School
for Nurses from National Department of  Public Health in 1923, which represents an invaluable contribution to nursing
regarding the social sense which is taxed against the deployment of the Nightingale System, brought in the interpretation
of  American nurses in response to the request coming from our country, made   with the intermediation of  the eminent
sanitarist Carlos Chagas.

                The importance of  this initiative was significant on the health situation in the country which installed its
training model, with support of  a law established in the 1930s, and earned recognition as a national standard,
becoming Brazilian model of  teaching and nursing care. Since then, the Nursing School Anna Nery is constituted as a
monument of  the Brazilian Nursing, where were attended by honorable and studious women who have devoted
themselves to the study of  nursing as a discipline and as a profession, and in any of  these instances, their fight
purposes  turned to the development of  population health in the country.

               A pioneer in scientific investigations about the history of  nursing in this ninetieth anniversary, the
Nursing School Anna Nery guard an inexhaustible documental memory preserved in its Classes Pavilion, which have
always been valued as a legacy, a considerable collection that allows research the history of  the development Brazilian
nursing.

               The history as an investigative field has been seeking to identify multiple landmarks constituting the
trajectory of  the profession, including this School which has a protagonist place putting itself  on the leadership for
several decades in their journey of  life. Their early initiatives in these ninety years, record how this institution of  higher
education undertaken effor ts and teamed up for the creation and development of  its organizational entities; for the
creation of  the first scientific journal of  the profession; for the struggle to develop courses of  post-graduation lato and
stricto sensu, marked by the installation of  the first Master’s Degree in Nursing in the country, whose places at the first
class were shared with students already working in other teaching institutions, which boosted the development of
nursing research in Brazil.

The range covered by the Nursing School Anna Nery with such variation of  internal and external activities
was performed focusing fundamentally on the quality of  their undergraduate program to train nurses, although this
School was also on the occasion, a participant in the training of  other nurses in other levels of  education, like Nursing
Assistants and Nursing Technicians.

In these current birthday celebrations this headquarter school, it’s worth to remember that its works initiated
with rare partnerships by the pioneer peculiarity of  its training model in Brazil at the early twentieth century, however,
their political behavior of  social commitment with the training of  Brazilian Nursing professionally contributed to the
collective growth of  Nursing in several regions of  the Country.

It was not that different, the assignment of  a teacher to work in a nursing education project in the Department
of  University Affairs of  the Ministry of  Education and Culture, whose advance culminated in the development of  16 new
institutions of  higher education in nursing at Federal Universities in the years  of  1970 to 1980.

Today, the Nursing School Anna Nery deserves recognition for participation in the construction of  an identity
for higher education in Nursing, under graduation and post-graduation, so prestigious that fits in their own walking life,
not only his own story, but also the history of  other partner schools and correspondents, sometimes invited to
celebrate the ninetieth birthday with all the Brazilian society.

There are so many thanks to our Anna Nery School, that the best of  them will be revive their works with the
reverence of  those who fought and those who faced the challenges of  Nursing for almost a century of  institutional life,
trusting in the ability to renew themselves in every instigating situation presented to them. The nurses of  tomorrow, for
sure, will give more intense responses to the history under construction of  Brazilian nursing. For now, congratulations
to the Nursing School Anna Nery, an icon of  Brazilian Nursing.

NURSING SCHOOL ANNA NERY FROM FEDERAL UNIVERSITY OF RIO DE
JANEIRO:  90 YEARS OF ITS CREATION.

Maria Angélica de Almeida Peres1
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La Escuela de Enfermería Anna Nery cumple sus 90 años de existencia en 2013. Su creación como Escuela
de Enfermeras del Departamento Nacional de Salud Pública, en 1923, representa una inestimable contribución a la
Enfermería por el sentido social que le fue tributado frente a la implantación del Sistema Nightingale, tratado en la
interpretación de enfermeras norteamericanas en atención a la solicitud procedente de nuestro país, hecha con la
intermediación del eminente sanitarista Carlos Chagas.

Debido a la importancia de esa iniciativa delante de la situación de salud instalada en el país, su modelo de
formación, con amparo de la legislación establecida en la década de 1930, obtuvo reconocimiento como patrón
nacional, convir tiéndose en el modelo brasileño de enseñanza y atención en enfermería.

Desde este momento, la Escuela de Enfermería Anna Nery se constituye en el monumento de la Enfermería
Brasileña, por donde pasaron ilustres mujeres estudiosas que se dedicaron a la enfermería como disciplina de estudio
y como profesión, siendo que, en cualesquier de esas instancias, sus propósitos de lucha se volvieron al desarrollo de
la salud de la población en el país.

Pionera en investigaciones científicas sobre la historia de la enfermería, en este nonagésimo aniversario, la
Escuela de Enfermería Anna Nery guarda una inagotable memoria documental preservada en su Pabellón de Clases,
desde siempre valorada como un legado, en considerable acervo que permite investigaciones al desenvolvimiento de
la historia de la enfermería brasileña.

La historia como campo investigativo ha buscado identificar múltiples marcos constitutivos de la trayectoria
de la profesión, delante de los cuales esta Escuela tiene lugar como protagonista, poniéndose en liderazgo por varias
décadas. Sus primeras iniciativas en eses noventa años registran lo cuanto esta institución de educación superior
emprendió esfuerzos y se alió para la creación y el desarrollo de sus entidades organizativas; para la creación del
primer periódico científico de la profesión; para la lucha por la construcción de cursos de posgrado lato y strictu sensu,
marcada por la instalación del primer Curso de Maestría en Enfermería del país, cuyas vacantes de la primera turma
fueron compartidas con alumnas que ya ejercían la docencia en otras instituciones, lo que impulsó el desarrollo de la
investigación en enfermería en Brasil.

El camino recurrido por la Escuela de Enfermería Anna Nery con tanta variación de actividades internas y
externas fue desempeñado poniendo siempre en fundamental plano la calidad de su curso de graduación para la
formación de enfermeros, aunque esta Escuela fuera también, en determinada ocasión, partícipe de la formación de
otros profesionales de enfermería en otros grados de enseñanza, a ejemplo de los Auxiliares y Técnicos de Enfermería.

En las presentes conmemoraciones de aniversario de esa escuela-matriz, es pertinente recordar que sus
obras se iniciaron con raras asociaciones por la peculiaridad pionera de su modelo de formación en Brasil en el inicio
del siglo XX, entretanto, su comportamiento político de compromiso social con la formación profesional de la Enfermería
Brasileña contribuyó para el crecimiento colectivo de la Enfermería en diversas regiones del país. No fue diferente de
eso la cesión de una docente para actuar en proyecto de educación en enfermería en el Departamento de Asuntos
Universitarios del Ministerio de la Educación y Cultura, cuyo avance culminó con el desarrollo de 16 nuevas instituciones
de enseñanza superior de enfermería en Universidades Federales, de los años 1970 a 1980.

Hoy día, la Escuela de Enfermería Anna Nery merece reconocimiento por la participación en la construcción
de una identidad de educación superior de enfermería, en el ámbito de la graduación y del posgrado, tan prestigiosa,
que inscribe en su caminada de vida no solamente su propia historia, pero también la historia de otras escuelas
compañeras y correspondientes, ora invitadas a celebrar este nonagésimo aniversario, con toda la sociedad brasileña.

Tantos son los agradecimientos a nuestra Escuela Anna Nery, que lo mejor de ellos será revivamos sus obras
con la reverencia de los que enfrentaron y de los que enfrentan los desafíos de la Enfermería hace casi un siglo de vida
institucional, creyendo en la capacidad de renovarse a cada reto que les venga a ser presentado. Los enfermeros de
mañana, por cierto, darán más intensas las respuestas a la historia en construcción de la enfermería brasileña. De
momento, enhorabuena a la Escuela de Enfermería Anna Nery, un icono de la Enfermería brasileña.

ESCUELA DE ENFERMERÍA ANNA NERY DE LA UNIVERSIDAD FEDERAL DE
RIO DE JANEIRO: 90 AÑOS DE SU FUNDACIÓN

Maria Angélica de Almeida Peres1




