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Resumo: A pesquisa pretende remontar a biografia de Wanda de Aguiar Horta 

(1926-1981), uma intelectual brasileira de destaque na Enfermagem. O estudo 

transita pelo universo da história da saúde, da enfermagem e das mulheres, 

para tanto, busca mensurar o impacto de sua produção acadêmica, ao mesmo 

tempo, avaliar o legado deixado tendo em vista o contexto histórico em que 

viveu. A pesquisa, em desenvolvimento, visa o levantamento de registros que 

se encontram em arquivos de instituições como USP e COREN-SP para, deste 

modo, perceber a inserção da mulher no universo da intelectualidade brasileira. 

Os resultados parciais permitem considerar que no contexto de sua atuação 

Wanda Horta se destaca ao buscar humanizar a assistência de enfermagem ao 

considerar a profissão não somente em seus aspectos técnicos. 

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

Mulheres. 

INTRODUÇÃO 

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

protagonista da Enfermagem no Brasil e no mundo Lusitano, e expressa de 

forma bastante objetiva seu pensamento: romper as barreiras existentes no 

âmbito da saúde que impediam o cuidado individualizado e eficaz aos 

pacientes. Portanto, remontar sua biografia, acima de tudo, é tentar entender 

como os sujeitos operam frente à realidade em que se encontram, sobretudo, o 

impacto que suas ações no âmbito da intelectualidade. Seu papel acadêmico 

evidencia que, ao contrário do que seriam os padrões da época, a mulher 

poderia se empoderar em um espaço intelectual, acadêmico. 

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? 

OBJETIVOS 

A pesquisa em desenvolvimento busca 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. Especificamente o 

estudo pretende realizar um levantamento da produção intelectual de Wanda 

Horta; Analisar o material documental e caracterizar como a historiografia 

avalia a participação de mulheres intelectuais, em específico no campo da 

saúde, no contexto da atuação acadêmica de Wanda Horta. 

 

 

METODOLOGIA  

O estudo tem como método de pesquisa a Biografia por entender que se 

trata de um 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. 

RESULTADOS 

Os indícios históricos e sociais encontrados até o momento permite considerar 

que Wanda Horta pode ser identificada como uma mulher além do seu tempo, 

uma intelectual brasileira em um campo da ciência considerado, no contexto, 

como uma profissão voltada para um saber técnico, procedimental, cuja 

produção intelectual da biografada redimensiona tanto a Enfermagem, quanto a 

atuação das mulheres no mundo do trabalho. Pensou a abordagem ao paciente 

de modo a facilitar o atendimento e trazer eficácia aos problemas 

apresentados. Muito além do conhecimento específico da área, considerava o 

indivíduo enquanto portador de especificidades. Sobretudo, através da 

observação no modo como é mencionada nos diversos artigos de sua área 

entende-se que ela se tornou não somente um ícone da profissão, mas uma 

mulher de luta e resistência. 
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