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ABEn: 80 anos e os desafios contemporâneos

O A Associação Brasileira de Enfermagem (ABEn) é uma construção social e política tecida
cotidianamente por uma Enfermagem Profissionalizada forte e atuante nos campos: técnico-
científico, político, institucional e nos movimentos sociais em defesa da vida e do desenvolvimento
da cidadania em nosso país. Nesse sentido, tem participado do planejamento e execução de
agendas/espaços políticos pela conquista de políticas públicas de inclusão social na educação,
trabalho, habitação, segurança e oferta de serviços de saúde integrais e de qualidade.

Oito décadas de lutas e de conquistas que foram estratégicas para o desenvolvimento do projeto
político-profissional da enfermagem brasileira nos seguintes campos: educação em enfermagem;
políticas de atenção e cuidados de enfermagem; desenvolvimento de políticas de emprego e renda;
ciência & tecnologia e inovação em enfermagem, legislação em enfermagem, e especialmente no
que diz respeito ao desenvolvimento do compromisso social da Enfermagem e do aprimoramento
de atitudes éticas no espaço da produção de serviços de saúde no Brasil.

A ABEn comemora esta data com a seguinte programação:
a) Realização de “Concursos: da Logomarca dos 80 Anos” e do concurso literário-científico

sobre a “ABEn: uma trajetória de 80 anos e os desafios contemporâneos”, aberto aos associados
da ABEn das categorias profissionais de Enfermagem (auxiliares, técnicos de Enfermagem e
enfermeiros) e estudantes de enfermagem da educação profissional, graduação e pós-graduação;

b) Desenvolvimento de projetos: “Preservação e Difusão do Acervo Documental da ABEn” e
“Exposição Itinerante ABEn 80 Anos” em parceria com o NUPHEBRAS/EEAN/UFRJ (Núcleo de
Pesquisa em História da Enfermagem Brasileira/Escola de Enfermagem Anna Nery/Universidade
Federal do Rio de Janeiro) “Reconstituição da participação das seções, regionais, escolas de
enfermagem e instituições de saúde na construção social e política da ABEn ao longo de 80 anos”;

c) Reedição de obras da Enfermagem/ABEn que se encontram esgotadas, iniciando no ano
comemorativo com a publicação da 2ª edição do documentário “Associação Brasileira de
Enfermagem(1926-1976)”; “Relatório Final do Levantamento de Recursos e Necessidades de
Enfermagem no Brasil – 1956-1958”;

d) Realização de agenda anual comemorativa nos eventos da ABEn com o  objetivo de incentivar
a reconstituição dos percursos históricos  e a vivificação da memória da enfermagem  que possibilitará
a geração de conhecimentos sobre a situação atual do projeto político-profissional da enfermagem;
os avanços conquistados até aqui; as dificuldades e os desafios a serem enfrentados e as
potencialidades/ possibilidades de crescimento intelectual, político, social e ético para a área da
Enfermagem no campo da produção de serviços de saúde.

Ao reconstituir os passos trilhados nesta trajetória para melhor construir os próximos passos;
assim como processos que promovam avanços consistentes para a Enfermagem Brasileira no
contexto de sua atuação local, nacional e internacional lembramos o poeta Fernando Sabino quando
afirma que “de tudo ficam três coisas: a certeza de que estamos sempre começando; a certeza que
precisamos continuar; a certeza de que seremos interrompidos antes de terminar. Portanto, devemos
fazer da interrupção, um caminho novo; da queda, um passo de dança; do medo, uma escada; do
sonho, uma ponte; da procura, um encontro”.
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