
editorial

Hist enferm Rev eletronica [Internet]. 2022;13(1):1-2. 1

Nova é a história que se ressignifica e 
recontextualiza no tempo presente
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A História da Enfermagem Revista Eletrônica (HERE) é um marco na produção em história da 
pesquisa em Enfermagem e da Saúde no Brasil. Nasceu, em 2010, dos anseios de pesquisadores em 
história, no âmbito da Associação Brasileira de Enfermagem (ABEn), para ampliar e consolidar a 
construção científica, difundir métodos teóricos, filosóficos e metodológicos convergentes com o 
estudo histórico e sociocultural.

A dinâmica vivenciada pelas questões dos novos modos de comunicação, de abordagens educativas, 
de hábitos de busca e alcance do conhecimento desenha uma nova socialidade. Nota-se uma recontex-
tualização própria, a partir da história das pessoas que a modelam, seja fundamentado em paradigmas, 
seja pelo movimento das políticas de gestão pública, de educação, de saúde e econômicas, em que as 
referências para uma narrativa histórica vêm das bases da Nova História. Trata-se de uma escrita que 
aproxima e interpela as memórias e os documentos, as imagens/iconografias, os testemunhos orais, 
para as versões e interpretações das conjunturas, estratégias e enredos que revelem a história tal como 
ela se apresenta, viva e sempre dinâmica.

Por isso, nova é a história ressignificada e recontextualizada, de maneira a indicar expectativas 
de transformação no presente quotidiano das práticas investigativas e assistenciais em saúde e enfer-
magem, evidenciando o conhecimento histórico como constante movimento de inovação científica. 
A compreensão de fatos e eventos sucedidos e reconhecidos historicamente transforma e expressa o 
aperfeiçoamento no desenhar de textos e contextos. É sob esta perspectiva que apresentamos o com-
promisso da nova Comissão de Publicação da HERE para a ampliação da historiografia nas produções 
a serem submetidas e publicizadas neste periódico. Acompanhar esse itinerário requer escuta, labuta e 
o acompanhamento de tendências científicas e editoriais, bem como organização das produções, dos 
fluxos de publicação e, principalmente, dos interessados nesta socialização e no registro da ciência.

Há aspirações diferenciadas de grupos interessados na produção científica em História da Enfer-
magem e da Saúde e no processo de publicação em periódicos. Os focos centram-se na qualificação 
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e no impacto dessas produções, cabendo ao pesquisador o desenvolvimento e o compartilhamento 
do conhecimento, além de avaliações justas e rápidas à socialização do seu produto.  Fundamental 
também pensar nos consumidores, leitores dessas matérias, que estão em busca de atualidades que 
favoreçam a relevância e inovação de suas práticas(1). Da revista, periódico, espera-se o compromisso 
com a qualidade dos manuscritos para promover o melhor impacto das produções no meio acadêmico 
e social, mediante trabalho ágil e uso de estratégias e ferramentas atuais, que garantam a qualificação 
e atendam à exigência dos múltiplos agentes sociais.

E o que dizer da expectativa dos editores científicos nesse cenário produtivo da história da Enfer-
magem e da Saúde? Nesta perspectiva, este editorial se pronuncia. 

Esse grupo de editores científicos da HERE assumiu, no final de 2021, sob demanda de potencializar 
a produção deste periódico e defender a política editorial, a responsabilidade por zelar pela missão 
da Revista, no sentido de oferecer textos atualizados, com inovações no escopo da História da Enfer-
magem, para o alcance de indexações de impacto. Assim, neste contexto, a Comissão de Publicação 
assume o desafio de visibilizar a HERE nos cenários NACIONAL e INTERNACIONAL, indicando 
este periódico científico como um difusor de ciência em Enfermagem, na temática histórica para 
os profissionais que atuam na enfermagem e na grande área da saúde. Dessa forma, ampliam-se as 
possibilidades de disseminação e translação do conhecimento produzido.
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