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Resumo: A temática proposta evoca a história da saúde, da enfermagem e das 

mulheres no Brasil a partir da biografia de Wanda de Aguiar Horta (1926-1981). 

Para tanto, visa compreender e contextualizar a atuação desta protagonista da 

Enfermagem brasileira, mais especificamente, sua produção intelectual. A 

perspectiva é a de estabelecer conexões múltiplas e interdisciplinares entre as 

categorias de análise do estudo, vale dizer, Saúde, Enfermagem e Mulheres. 

Para tanto, prevê o desenvolvimento de um estudo que resulte no mapeamento 

da produção intelectual de Wanda Horta e os alcances de suas perspectivas 

teórico-metodológicas no campo da saúde e da arte e ciência do cuidado no 

contexto brasileiro e português. Deste modo, a pesquisa pretende reconhecer 

qual a produção desta intelectual da Enfermagem brasileira e como seu 

trabalho é avaliado por pesquisadores da Saúde? Em que medida sua 

produção intelectual refletiu a condição feminina no período em que viveu e 

como era ser enfermeira no contexto de sua atuação profissional? A pesquisa 

será desenvolvida pelo método histórico, fundado no levantamento de registros 

que permitam remontar a biografia de Wanda Horta no que concerne à 

produção intelectual a partir de registros históricos que se encontram em 

arquivos como Centro Histórico-Cultural da Enfermagem Ibero-Americana da 

Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo – CHCEIA/EEUSP, 

Museu Histórico de Medicina da Faculdade de Medicina da Universidade de 

São Paulo, bem como Conselho Regional de Enfermagem – COREN-SP. 

Palavras-Chave: Historia da Saúde; História da Enfermagem; História das 

Mulheres. 

 

I. INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA, COM SÍNTESE DA BIBLIOGRAFIA 

FUNDAMENTAL 

 

A vida e obra de Wanda de Aguiar Horta (1926-1981), considerada uma 

das enfermeiras brasileiras mais destacadas no Brasil e no exterior, remonta 

uma trajetória singular e permite compreender, a partir de experiências 

diversas, aspectos significativos da história da saúde, da enfermagem e das 

mulheres no Brasil e Portugal em um contexto histórico marcado pela 

repressão política em ambos os países. Sua biografia evoca uma mulher 

atuante em movimentos que lhes eram afetos, entre os quais, a formação e o 

desenvolvimento profissional da Enfermagem, cujos alcances atravessaram 

oceanos em uma trajetória que este estudo pretende analisar. 
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O impacto da obra de Wanda Horta, Professor Emérito da Escola de 

Enfermagem da Universidade de São Paulo, título que recebeu no ano de seu 

falecimento, ecoa como referência obrigatória nos estudos sobre os 

Fundamentos da Enfermagem. Como sinalizado, seu reconhecimento 

intelectual atinge não somente a formação profissional no Brasil, pois na 

década de 1970 viaja para diferentes países, entre os quais Portugal, no qual 

participou de eventos com palestras, conferências e ministrou cursos em torno 

de sua obra de maior reconhecimento, isto é, o livro intitulado Processo de 

Enfermagem. Nesta obra, a autora discute as necessidades humanas básicas 

no âmbito do cuidar/cuidado demarcando uma contribuição acadêmica que 

expandiu conhecimentos e proporcionou uma vida dedicada ao exercício da 

Enfermagem em novas dimensões, como considerava.  

“Gente que cuida de Gente” é uma das frases associadas a essa 

protagonista da Enfermagem no Brasil e no mundo Lusitano. Moderna, ainda 

que nascida no seio de uma família tradicional, cujo lastro remonta a nobreza 

colonial Portuguesa, Wanda Horta deixou registros de diferentes ordens. 

Mesmo que dispersos e sem uma organização efetiva as fontes disponíveis 

evidenciam não somente a sua produção intelectual, as percepções do era ser 

enfermeiro ou do que supunha ser o oficio da Enfermagem e do lugar ocupado 

pelas mulheres no âmbito da saúde, mas a experiência feminina no mundo da 

ciência, acadêmico-institucional. 

O legado documental vasto e disperso permite considerar a temática 

como de interesse tanto para a História da Saúde, da Enfermagem, quanto 

para a História das Mulheres, pois suas experiências desvelam articulações em 

um ambiente ainda hoje referenciado como feminino e em um momento distinto 

da história dos dois países. 

Wanda Horta viveu numa época conturbada. No cenário nacional, 

passando pela Ditadura Vargas (1937-1945), por intensos momentos de crises 

econômicas e, sobretudo, a Ditadura Militar (1964-1985); somado a isso o 

contexto em que Portugal vivia: o Salazarismo, regime fascista que entrou em 

vigor em 1932 e durou cerca de 41 anos. Além do cenário mundial passando 

pela Segunda Guerra Mundial (1939-1945) e Guerra Fria (1945-1991). Ou seja, 
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destas constatações vemos o quanto o trabalho dessa mulher, que 

sensibilizada diante dos problemas a sua frente, fez-se importante. 

O contexto político, acentuadamente ditatorial, que o presente estudo 

buscará verticalizar, permite formalizar os problemas pretendidos, pois qual o 

posicionamento político de Wanda Horta em relação aos regimes ditatoriais 

que os dois países viviam? De que modo sua produção intelectual expressa o 

contexto histórico político e social no qual se insere? É possível supor que as 

novas dimensões que propunha para a Enfermagem associavam-se às 

mudanças propostas pela democracia?  

Perceber como Wanda Horta se posicionava em relação às questões de 

gênero, mais especificamente, em relação à atuação da mulher nesse 

processo, é uma das perspectivas que o presente projeto visa a investigar, pois 

para além das questões anunciadas o projeto ora apresentado pretende avaliar 

como, nesse mesmo contexto, a intelectual representa a Enfermagem em suas 

conferências como a experiência em Portugal e qual o legado de suas 

atuações na formação e orientação profissional da enfermagem brasileira e 

lusitana. 

No âmbito da história das profissões a Enfermagem assume destaque 

como aponta Pierre Bourdieu (2014) ao problematizar as sociedades 

dominadas pelo masculino, fundadas na androgenia, no binarismo que 

estabelece as “constantes ocultas” as quais produzem poderes simbólicos. No 

caso, significados diversos minimizam a profissão em diferentes contextos de 

sua historicidade, inclusive, por desconsiderar o processo histórico da mulher 

na História. No caso específico da Enfermagem, a que considerava as 

primeiras enfermeiras como prostitutas – um anacronismo se avaliado no 

campo da História das mulheres (OGUISSO; SOUZA CAMPOS, FREITAS; 

2011) 

Não por acaso, o contexto vivido por Wanda Horta desvela um momento 

de luta ‘das enfermeiras’ em legitimar o saber formalizado como profissão, pois 

além de serem representadas como prostitutas nas origens sociais da 

profissão, a Enfermagem, no contexto delimitado, representava seu exercício 

como menor ou auxiliar a Medicina, portanto, e ‘naturalmente’, abrigava 
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número significativo de mulheres na medida em que a profissão, durante muito 

tempo, foi considerada apropriada para mulheres; representação que feminizou 

a profissão e abafou a participação dos homens na cultura dos cuidados 

(SOUZA CAMPOS; OGUISSO, 2013; POLUBRIAGINOF; SOUZA CAMPOS, 

2016). 

Mesmo que o projeto objetive verticalizar a biografia dessa protagonista 

da ciência da saúde, sua importância permite traçar um rápido perfil. Wanda 

Horta integra o grupo original de enfermeiras brasileiras que se pós-graduaram 

nos primeiros programas de pós-graduação em Enfermagem no Brasil como os 

propostos pela Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo e Escola 

de Enfermagem Ana Nery da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 

respectivamente. 

Proveniente de uma família tradicional e abastada, com ascendência 

portuguesa, Wanda Horta teve a possibilidade de uma vida letrada e cheia de 

viagens. Cresceu no Estado do Pará, local de seu nascimento, e sempre se 

destacou dentre seus irmãos no âmbito intelectual. Por conseguinte, durante 

seu ensino médio ingressa num curso complementar pré-médico e, quando em 

1948 a família muda-se para Curitiba, Wanda Horta decide cursar enfermagem 

na Universidade de São Paulo. Os desdobramentos de sua vida são reflexos 

de muito empenho e dedicação, sobretudo, tendo em vista que durante o 

contexto histórico em que estava inserida a mulher possuía papel secundário 

em quase todas as áreas profissionais, inclusive, no meio acadêmico.  

As relações pessoais e profissionais, a profusão de suas publicações, 

nas quais anunciava perspectivas teórico-metodológicas, bem como a 

cronologia de seus trabalhos e atividades intelectuais, incluindo a poesia, 

permitem inferir que resultados esperados contribuirão para o desenvolvimento 

do pensamento complexo, interdisciplinar; além de aproximar grupos de 

estudo, programas e pesquisadores de instituições de ensino superior – IES 

como preconizam as agências de fomento à pesquisa em ambos os países. 

Perscrutar a vida a obra dessa mulher, identificar os discursos 

produzidos tanto pela autora, quanto sobre a autora, contribuirá para o 

entendimento da história da saúde, da enfermagem e das mulheres no Brasil e 
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Portugal em momentos históricos distintos como sugerido, inclusive, propostos 

como objetivos da pesquisa. Politicamente restritivo e repressor do ponto de 

vista das relações de gênero, o contexto vivido por Wanda Horta evoca ao 

mesmo tempo lutas e formas resistências que consubstanciaram a 

Enfermagem no mundo brasileiro e português. Investigar esses processos a 

partir das experiências evocadas pela vida e obra desta importante enfermeira 

formaliza a presente proposta.  

  

2 . OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

 

A presente pesquisa pretende analisar a produção intelectual de Wanda 

Horta e caracteriza-la no âmbito da história da saúde, da enfermagem e das 

mulheres no Brasil como em Portugal. 

 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

2.2.1 Realizar um levantamento da produção intelectual de Wanda Horta por 

ela publicada e dos comentadores de sua obra em livros, capítulo de 

livros e artigos veiculados no Brasil ou no exterior por intermédio da 

pesquisa bibliográfica online e acervos de bibliotecas universitárias de 

São Paulo; 

 

2.2.2 Analisar o material documental levantado em relação à história da 

saúde, da enfermagem e das mulheres no Brasil no contexto de sua 

produção intelectual, bem como a repercussão de sua obra a partir dos 

estudos de seus comentadores; 
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2.2.3 Caracterizar como a historiografia avalia a participação de mulheres 

intelectuais, em específico no campo da saúde, no contexto da atuação 

acadêmica de Wanda Horta. 

 

3. Plano de Trabalho  

 

Para o planejamento do trabalho, foram distribuídas tarefas a partir de 

um cronograma mensal, para atingir os objetivos da pesquisa abordada. De 

todo modo, as atividades de pesquisa compreendem quatro eixos, a saber:  

1. o primeiro voltado para o mapeamento e análise da documentação 

em acervos, bibliotecas, museus e bancos de dados que preservam 

a memória histórica da saúde via produção bibliográfica de Wanda 

Horta e seus comentadores; 

2. o segundo eixo pretende contextualizar os achados a partir de três 

categorias de análise: saúde, enfermagem e mulheres 

problematizando-as em relação á historiografia existente; 

3. no terceiro eixo, a pesquisa terá como foco a redação do relatório 

final de pesquisa, pautado na produção do texto científico a partir das 

normas preconizadas pela UNISA, bem como o encaminhamento de 

artigo para o n. 29 da Revista Feminismos da Universidade de 

Alicante, Espanha, cujo dossiê se intitula La (in)visibilidad de las 

mujeres en la educación superior: retos y desafíos en la academia. 

4.  como última etapa a apresentação dos resultados em evento de 

natureza científica e encaminhamento de artigo para publicação. 
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3.1 Cronograma 

 

Cronograma 

Tarefas A
g

o
s
to

  

S
e
te

m
b

ro
 

O
u

tu
b

ro
 

N
o

v
e
m

b
ro

 

D
e
z
e
m

b
ro

 

J
a
n

e
ir

o
 

F
e
v
e
re

ir
o

 

M
a
rç

o
 

A
b

ri
l 

M
a
io

 

J
u

n
h

o
 

J
u

lh
o

 

Levantamento 
da bibliografia 

geral e 
específica 

x x X X X X X X X X  
 

Fichamento das 
referencias  

 x x X X X X X X X   

Levantamento 
documental nos 

arquivos 

  x X X X X X X   
 

Análise das 
fontes primárias 

   X X X X X X   
 

Participação em 
eventos 

científicos 

   X     X    

Escrita de artigo    X X X      
 

Apresentação 
do Projeto 

GP/CISGES 

 X      X    
 

Entrega de 
relatórios 

(parcial e final) 

   X       X 
 

 

 

4. Material e Método 

 

O material documental existente sobre Wanda de Aguiar Horta encontra-

se disperso em arquivos como Centro Histórico-Cultural da Enfermagem Ibero-

Americana, da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo – 

CHCEIA/EEUSP; Museu Histórico de Medicina da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo e Conselho Regional de Enfermagem – COREN-
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SP. Documentos existentes em acervos privados, de ex-alunos, amigos e 

parentes, não serão desprezados.  

As fontes de pesquisa existentes e disponíveis para consulta pública 

compreendem uma série diversa de documentos que compreendem desde 

registros pessoais como anotações de aula, fotografias e produção intelectual 

de Wanda Horta, que publicou e foi editora durante a década de 1970 da 

revista intitulada Enfermagem em Novas Dimensões, cuja coleção encontra-se 

na Biblioteca que leva seu nome na EEUSP. Cabe ressaltar que a pesquisa ora 

apresentada vincula-se ao Grupo de Pesquisa Ciência, Saúde, Gênero e 

Sentimento – CISGES/UNISA/CNPq e ao convênio em tramitação entre UNISA 

e Escola Superior de Enfermagem de Lisboa - ESEL. 

Como método de pesquisa, utilizaremos a Biografia por entender que se 

trata de um excelente instrumento que auxilia o historiador na reconstrução do 

passado, essencialmente, na constituição dos indivíduos enquanto sujeitos 

ativos da História, que constroem diferentes relações sociais e atuações no 

espaço de acordo com a conjuntura de seu período e de suas experiências. 

Esse tipo de abordagem geralmente é desenvolvido através do levantamento 

documental sobre o foco escolhido e que tenham como objetivo servir de apoio 

no processo de remontagem dos fatos. 

5. Forma de Análise e Resultado 

 

  Como salienta Paul Vayne (1970), a História é essencialmente lacunar, 

vale dizer, não tem dimensão absoluta. Partindo dessa premissa, a proposta do 

estudo ora apresentado não pretende esgotar o tema, tampouco, pretende 
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biografar Wanda Horta de modo linear e progressista, tratando sua trajetória 

em sentido evolutivo, determinista ou positivista, com início, meio e fim. Ao 

contrário, derivado de convergências múltiplas entre História e Enfermagem o 

projeto propõem interpretar as experiências vividas por Wanda Horta nos dois 

países por intermédio da pesquisa interdisciplinar e a partir de temáticas 

diversas. 

  A forma de análise dos resultados será a interpretação dos documentos a 

serem estudados na pesquisa em consonância com o levantamento 

bibliográfico, conectando ambos para compreender e identificar fatores 

importantes da época como definido por teorias e metodologias que 

caracterizam o campo interdisciplinar. 

  Através da vinculação com outros campos do saber, a História vem se 

enriquecendo nas últimas décadas e ganhando visibilidade na medida em que 

insere novas abordagens a produções já desenvolvidas e ao mesmo tempo 

busca novos objetos a serem analisados. O uso da interdisciplinaridade, 

portanto, se faz útil ao passo que amplia os horizontes do pesquisador e 

enriquece o âmbito acadêmico, pois faz com que os saberes dialoguem e não 

se excluam em suas teorias. 
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