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O livro - A VIAGEM FANTÁSTICA EM CORDEL PELA HISTÓRIA DA ENFERMAGEM, pu-
blicado em 2019 pela Editora Cuidarte, com a colaboração do Fundo de Apoio à Cultura, Secretaria 
do Estado da Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, faz parte da série - Historia de Enfer-
magem em Cordel. Sua narrativa em versos e rimas de cordel perpassa pela história da enfermagem, 
das profissões e suas personalidades desde os tempos primórdios até a atualidade. 

A obra aborda práticas do cuidar e destaca personalidades da enfermagem brasileira e de outros 
países. Composto por sete capítulos sobre a história da enfermagem, os leitores vão passear de forma 
leve e inusitada para conhecer ações, conquistas e dedicações da profissão, dentre outros assuntos. 

Cordel é uma arte literária popular reconhecida pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (IPHAN) como patrimônio cultural imaterial do Brasil, isso em 19 de setembro de 2018. Fruto 
da conexão entre as narrativas orais e a poesia, o cordel foi trazido pelos colonizadores portugueses e 
se enraizou no Nordeste como expressão do âmago sertanejo, espalhando-se depois por todo o país.

Quanto à narrativa cordelizada, a obra é composta com as seguintes subdivisões em capítulos: 
Introdução – Viagem ao início da história da prática de enfermagem – narra como tudo come-

çou, iniciando com a era antiga até a década de 1923 na refletida primeiras enfermeiras formadas na 
Escola Anna Nery; 

Capítulo 1 - Histórias fantásticas de uma enfermeira guerreira – é dedicado à enfermeira Florence 
e o milagre da lâmpada; 

Capitulo 2 - Histórias fantásticas das enfermeiras pioneiras - de forma encantadora narra à vida da 
extraordinária Edith de Magalhães Frankel, da valente Izaura Barbosa e da pioneira Zaira Cintra Vidal; 

Capítulo 3 - Histórias fantásticas das enfermeiras teóricas – neste encontramos a fantástica Wanda 
Horta e as teorias da enfermagem;

Capítulo 4 - Histórias fantásticas de enfermeiras e enfermeiros da atualidade – esses profissionais 
da saúde são homenageados com ícones da atualidade; 

Capítulo 5 - Histórias fantásticas dos pesquisadores que pesquisam história de enfermagem - 
neste é descrita a luta dos guerreiros professores e pesquisadores da academia para salvar a história 
da enfermagem; 
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Capítulo 6 - Histórias fantásticas de enfermeiros que deixaram saudade em nossos corações – uma 
breve história de quem fez a diferença na enfermagem e

Capítulo 7 - Histórias fantásticas do projeto e da série Histórias da Enfermagem em Cordel. 
O livro é uma obra de arte e um guia para aqueles que desejam conhecer mais sobre os estudos da 

história de enfermagem, constituindo de um modo muito especial como uma ferramenta de conheci-
mento para os estudantes dos Cursos de Graduação e Pós-graduação em Enfermagem, pesquisadores 
ou não e também de outras áreas afins. 

Segundo a autora da obra: “Realmente, recordar, reviver, percorrer, viver e a construir a história 
da enfermagem, realizando cuidados, é participar de uma viagem fantástica!”(1).
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