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Introducción 
Núcleo de Documentação, Informação, História e Memória da Enfermagem do Ceará 
(NUDIHMEn) tem como objetivo central constituir-se em núcleo de pesquisa e 
documentação relativa à história da Enfermagem no universo brasileiro, em particular 
o cearense, no passado recente. No interior deste grande tema, no campo da pesquisa, 
privilegia a investigação de aspectos relativos à profissão, formação e a vida da 
enfermeira, com ênfase no estudo das dinâmicas religiosas, políticas, econômicas, 
sociais, institucionais, administrativas e assistenciais - buscando apreendê-las em seus 
processos de configuração no espaço da saúde e educação e das sociabilidades dessa 
profissão na assistência as populações, notadamente, no Estado do Ceará, seja no 
campo institucional, acadêmica e ou individual. No campo da documentação, propõe-
se constituir um núcleo de pesquisa e de acervo de materiais hemerográficos (jornais, 
revistas e boletins); bibliográficos (livros, teses e folhetos); iconográficos (gravuras, 
fotografias), sonoros e audiovisuais; coleções; arquivos (documentos textuais); 
tridimensionais (museológicos) e banco de dados; sobre a história da enfermeira 
cearense, com os materiais provenientes de doações, compras e permutas, 
objetivando guarda, recuperação e preservação, bem como sua disponibilização como 
fontes de informação para a comunidade cientifica e interessados. 
O Núcleo também tem o propósito de reunir, custodiar e preservar documentos de 
valor permanente e documentais úteis ao ensino e à pesquisa na área da História de 
Enfermagem; estabelecer uma politica de preservação de seu acervo, disponibilizar o 
acervo aos usuários, definidos como seu público; e divulgar esse acervo, suas 
referências e seus serviços ao publico especializado, bem como promover intercâmbio 
com entidades afins. A aquisição, por meio de doação, compra ou permuta, e a guarda 
de fundos documentais, originais e ou cópias visam, primeiramente, a garantir o 
acesso às fontes pertinentes aos nossos estudos e posteriormente ao de outros 
interessados na temática, valendo-nos das atuais tecnologias de reprodução.  Esses 
registros constituem-se de documentos e materiais já tipificados, que precisam, 
portanto, para cumprir a função cientifica, social e histórica, ter organicidade em 
forma de acervo e ser preservados, organizados e acessíveis. 
Assim, o NUDIHMEn torna-se um espaço importante que faz uso de metodologia 
crítica e acompanha o desenvolvimento da História como disciplina de natureza 
científica, como algo “construído”. Além de ser um campo de conhecimento que  
percebe as que fontes  são indissociáveis da produção e  da divulgação do 
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conhecimento; de igual forma, as necessárias articulações entre pesquisa ou 
pesquisadores e interessados na temática e a produção da História da Enfermeira. 
Nesse sentido, o NUDIHMEn está voltado às preocupações da Universidade e da 
Comunidade de aprendizagem do ensino universitário e superior da profissão do 
Enfermeiro. 
 
Objetivo 
 O estudo tem por objetivo geral narrar a criação do NUDIHMEn enquanto espaço de 
produção e socialização do conhecimento no ensino universitário. 
 
Marco teórico 
Enquanto marco teórico, este trabalho se ancora em Nóbrega-Theriian, Almeida e Silva 
(2008). As autoras  evidenciam em sua produção  as dificuldades atuais de se escrever 
sobre a História da Enfermagem no Estado do Ceará;  de sensibilizar a consciência 
histórica da categoria, para o desenvolvimento de iniciativas institucionais, práticas 
sociais e projetos, que contemplem o resgate dessa história;  e de  levar à categoria a 
reflexões que permitam observar que a as informações contidas no passado, 
contribuem também para o entendimento de questões-críticas pelas quais passa a 
profissão no presente. O que fundamenta a importância do núcleo. Frazão (1973) e 
Osório (2007), também anunciam a falta de produções textuais que retratem a história 
da enfermagem do Ceará. 
Outra marco teórico adotado é Nóbrega-Therrien, Almeida, Mendes, Lopes (2015) 
As autoras evidenciam o surgimento do NUDIHMEN e sua importancia para 
comunidade de ensino superior, uma vez que, relatam que as fontes que forneceram 
as informações para construção do seu estudo:  Escola de Enfermagem São Vicente de 
Paulo do Ceará: história e memoria de uma proposta ousada-1865-1943 contou com 
uma equipe de professoras/pesquisadoras, enfermeiras, bolsitas da pós-graduação e 
de trabalho, as quais compõem o grupo de pesquisa Educação, história e Memória da 
Enfermagem da Universidade Estadual do Ceará-UECE, Brasil. 
 
Metodología 
Caminho utilizado na investigação 
Estudo do tipo histórico narrativo que trata de narrar a criação do NUDIHMEn  
enquanto espaço de produção e socialização do conhecimento no ensino universitário.  
Sua instalação ocorreu após aprovação de anexação a Academia Cearense de 
Enfermagem-ACEn em reunião do Conselho da Academia ocorrida em 29/04/2014 e  
em seguida foi encaminhado para apresentação em reunião plenária ao Curso de 
Enfermagem da UECE em 6/04/2015. Posteriormente o Projeto de criação foi 
encaminhado do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Estadual do Ceará/CCS–
UECE para conhecimento, aprovação nas instancias universitárias.  No que concerne a 
pesquisa o núcleo tem conduzido um programa de investigação sobre a História da 
Enfermagem no Ceará e vem fomentado  o estudo de sua temática-alvo, agregando 
pesquisadores interessados e formando novos investigadores,  no patamar de 
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graduação e pós-graduação. Sobre a documentação se têm avançado na coleta, 
compra e ou permuta materiais hemerográficos (jornais, revistas e boletins); 
bibliográficos (livros, teses e folhetos); iconográficos (gravuras, fotografias), sonoros e 
audiovisuais; coleções; arquivos (documentos textuais); objetos tridimensionais 
(museológicos), para constituição de seu acervo próprio, além da criação de um banco 
de dados com acervo documental e oral sobre a História da Enfermagem no Ceará.  
 
Resultados 
Avanços do NUDIHMEn 
O NUDIHMEn desde a sua construção (2011) tem acumulado um grande número de  
pesquisas e registros, que a testemunham e que indicam os caminhos trilhados por 
essa profissão, possibilitando o seu conhecimento, inserção e reavaliação. Esse 
conhecimento é essencial para que cada enfermeira, como segmento social ou 
institucional, constitua sua identidade e defina sua atuação, individual ou coletiva, na 
sociedade em que vive. Esses registros constituem-se de documentos e materiais já 
tipificados, que precisam, portanto, para cumprir a função cientifica social e histórica, 
ter organicidade em forma de acervo e ser preservados, organizados e acessíveis.  Em 
relação às produções científicas já construídas no campo da pesquisa são provenientes 
de dissertação de mestrado, teses de doutorado, artigos publicados em revista, 
capítulos em livros e obras de referencia em andamento. 
No que concerne à Documentação o NUDIHMEn possui um acervo oral com 35 
entrevistas de enfermeiras que vivenciaram a história da enfermagem no Ceará; 1.455 
artigos noticiosos de jornais; 35 volumes manuscritos da Sala de História Eclesiástica 
do Ceará; 23 livros de ata da Santa Casa de Misericórdia em Fortaleza –1879 a 1970; 8 
livros atas do Curso de Enfermagem da UECE (1979-2000), Livro de Ata da Escola de 
Enfermagem São Vicente de Paulo (1943-1961) e fotografias da enfermagem.  Destaca-
se ainda que o NUDIHMEn encontra-se em processo de construção de um espaço físico 
dentro da comunidade acadêmica da Universidade Estadual do Ceará-UECE para 
possibilitar o acesso ao material e acervo recolhido sobre a história e memória da 
profissão. Avançou-se também na construção de site, disponível na seguinte página: 
https://sites.google.com/site/nudihmen que permite acesso a diversas informações 
sobre o núcleo, embora ainda se encontre em alimentação. 
 
Conclusiones 
As palavras finais dessa produção textual se remete a (re) inteirar que o NUDIHMEn  
tem acumulado registros e pesquisas vinculadas ao ensino superior sobre o ensino e a 
História da Enfermagem no Ceará, possibilitando o seu conhecimento, inserção e 
reavaliação; sendo essencial para que cada enfermeira constitua sua identidade e 
defina sua atuação. Logo, torna-se uma nova “base” de pesquisas sobre a história 
desta profissão no Ceará, notadamente do seu ensino e formação, assim como espaço 
de produção e socialização do conhecimento no ensino universitário. 
 
 



468 
 

Referencias  
Nóbrega-Therrien, S.M; Almeida, M.I; Silvia, M.G.C. (2008). Enfe. No Ceará: fatos, 

reflexões para preservação da história da profissão. Rev. Bras. Enferm. Volume 
61(2), pp.258-261. 

Nóbrega-Therrien, S. M; Almeida, M.I; Mendes, E.T.B; Lopes, R.E. (2015). Escola de 
Enfermagem São Vicente de Paulo, Ceará: História e Memória de uma proposta 
Ousada-1865-1943 In: T., OGUISSO. História da Enfermagem: instituições e 
práticas do Ensino e Assistência. Rio de Janeiro: Águia Dourada. p. 247-271. 

Frazão, E, S. (1973). 30 anos da Escola de Enfermagem São Vicente de Paulo: 1943-
1973. Fortaleza; s.e.  

Osório, I. B. (2007). Memórias de uma Enfermeira. Fortaleza: Editora LCR. 


