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RESUMO  
 
 

O presente estudo teve como objetivos descrever as circunstâncias históricas que 
antecederam e viabilizaram a criação do Conselho Regional de Enfermagem do 
Piauí e analisar o processo histórico de instituição da fiscalização do exercício 
profissional da enfermagem. Trata-se de uma pesquisa histórico-social, que tem 
como referência teórica os conceitos de história e memória na perspectiva de Le 
Goff (2003), e de história oral de acordo com Merhy e Holanda (2010), em sua 
vertente híbrido-temática. Utilizou-se fontes orais, que foram os depoimentos das 
colaboradoras do estudo, constituídas de oito enfermeiras e uma auxiliar de 
enfermagem, membros do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí no período 
temporal delimitado no estudo (1975-1993) e também fontes escritas e 
iconográficas, como atas, resoluções, decisões, relatórios, jornais e fotografias, e 
fontes secundárias, constituídas de artigos e livros, bem como a legislação sobre o 
tema. Com a promulgação da Lei 5.905/1973, iniciou-se a implantação dos 
Conselhos Regionais nos estados, por meio do trabalho de Juntas Especiais, que no 
Piauí foi formada por enfermeiras vinculadas Associação Brasileira de Enfermagem - 
Seção Piauí, que trabalharam para a sua instalação, em 1975. A partir de então, as 
Enfermeiras que compuseram as primeiras gestões do Conselho Regional de 
Enfermagem enfrentaram dificuldades, como a falta de recursos financeiros para 
organização da sua estrutura e o recrutamento dos profissionais para se 
inscreverem na instituição. No final da década de 1980 deu-se atenção à 
fiscalização do exercício profissional, que era a atividade primordial do Conselho, 
mas que só pôde ser implantada graças ao esforço das enfermeiras que se 
dedicaram a essa missão. As mudanças sociais, que ocorreram no período 
pesquisado, com a criação do Curso de Enfermagem da Universidade Federal do 
Piauí e novas escolas para auxiliares de enfermagem, aumentaram o contingente de 
profissionais, tornando possível a implantação do processo de fiscalização do 
exercício profissional. Concluiu-se que o processo histórico de criação do Conselho 
Regional de Enfermagem foi permeado de lutas das enfermeiras, que já 
participavam da organização da Associação Brasileira de Enfermagem Secção 
Piauí, que uniram forças para viabilizar o processo de criação do Conselho. A 
implantação efetiva do processo de fiscalização representou uma conquista e uma 
mudança para as categorias da enfermagem, no contexto histórico-social de saúde 
no Estado, que com o passar do tempo privilegiou profissionais de enfermagem 
qualificados e devidamente inscritos no Conselho.  
 
 
Descritores: História da enfermagem, Sociedades de Enfermagem, Enfermagem. 
  

 
 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 
 
 
 

This study has as its goals to describe the historical circumstances that preceded 
and made viable the creation of the Regional Nursing Council of Piaui and analyse 
the historical process of implementation of supervision of nursing. It is a social-
historical research that has as reference the concepts of history and memory in the 
perspective of Le Goff (2003), and oral history in accordance with Meihy and 
Holanda (2010), in its hybrid-thematic side. It was used oral sources, which were the 
testimonies of the study collaborators, consisting of eight nurses and a nursing 
assistant, members of COREN-PI in the period of the study (1975-1993). It was also 
used written and iconographic sources, such as meeting minutes, resolutions, 
decisions, reports, newspapers and photos of Regional Nursing Council of Piaui, and 
secondary sources, such as articles and books, as well as the relevant legislation 
about the theme. With the promulgation of the law 5905/1973, it began the 
implementation of the Regional Councils in each state, through the efforts of Special 
Joints, which, in Piaui, was formed by nurses of the local section of Brazilian Nursing 
Association that worked for the installation of Council in 1975. Since then, the nurses 
that formed the first boards of Council faced difficulties, such as the lack of financial 
resources for the organization of the council structure and the recruitment of the 
professionals to subscribe to the Council. In the end of 1980s, it was given attention 
to the supervision of professional exercise, which was the main concern of the 
Counci, but could only be implemented due to the efforts of the nurses that dedicated 
themselves to this mission. The social changes that ocurred in the period, such as 
the creation of the nursing course in the Federal University of Piaui and new schools 
for the formation of nursing assistants, raised the number of professionals, allowing 
the implementation of the professional supervision. This study concluded that the 
historical process of creation of Regional Nursing Council of Piaui was permeated by 
the fights of the nurses, that were already part of local section of the Brazilian 
Nursing Association, and that united efforts to make viable the creation of the council. 
The effective implantation of the supervision represented a achievement and a 
change for the nursing categories, in the social-historical context of health in the 
state, which, with time, privileged qualified and regularly subscribed nursing 
professionals.   
 
 
Keywords:  History of Nursing, Nursing corporations, Nursing. 
 

 

 

  



 

RESUMEN 
 
 

Este estúdio tiene como objetivos describir las circunstancias históricas que 
precedieron e hicieron viable la creación del Consejo Regional de Enfermería de 
Piauí y analizar el proceso histórico de la aplicación de la fiscalización de 
enfermería. Se trata de una investigación histórico-social que tiene como referencia 
los conceptos de historia y memoria enla perspectiva de Le Goff (2003), y la historia 
oral de acuerdocon Meihy y Holanda (2010), ensu vertente híbrido-temática.  Fueran 
utilizadas fuentesorales, que fueronlostestimonios de los colaboradores del estudio, 
que consta de ocho enfermeras y una auxiliar de enfermería, miembros del Consejo 
Regional de Enfermería de Piauí enelperiodo de estudio (1975-1993). También 
fueran utilizadas fuentes escritas e iconográficas, tales como actas de reuniones, 
resoluciones, decisiones, informes, periódicos y fotografías de Consejo Regional de 
Enfermería, y lasfuentes secundarias, tales como artículos y libros, así como 
lalegislación pertinente sobre el tema. Conlapromulgación de laley 5905/1973, se 
iniciólaimplementación de los Consejos Regionalesen cada estado, através de 
losesfuerzos de las Juntas Especiales, que, en Piauí, fue formada por enfermeras de 
lasección local de la Asociación Brasileña de Enfermería, que trabajaban para 
lainstalación del Consejo Regional de Enfermería de Piauí en 1975. Desde 
entonces, lãs enfermeras que formaron lãs primeras juntas directivas de Consejo 
enfrentaran dificultades, como la falta de recursos financieros para laorganización de 
la estructura del consejo y elrecrutamiento de los profesionales para suscribirse al 
Consejo. Al final de la década de 1980, se ledioatención a la fiscalización del 
ejercicio profesional, que era la principal preocupación del Consejo, pero sólopudo 
aplicarsedebido a losesfuerzos de las enfermeras que se dedican a esta misión. Los 
cambiossociales que se produjeronenla época, como lacreación de lacarrera de 
Enfermería de la Universidad Federal de Piauí y nueva sescuelas para la formación 
de auxiliares de enfermería, aumentóel número de profesionales, lo que permite 
laaplicación de lasupervisión profesional. Este estúdio concluyó que elproceso 
histórico de creación del Consejo Regional de Enfermería de Piauí estaba permeado 
por las luchas de lasenfermeras, que yaformaban parte de lasección local de la 
Asociación Brasileña de Enfermería, y que han unido. 
 
 
Palabras-clave: Historia de la Enfermería, Corporaciones de Enfermería, 
Enfermería 
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

1.1 Contextualização do Objeto de Estudo 

 

O processo de regulamentação da enfermagem como profissão foi deflagrado 

a partir da década de 1940 com a necessidade sentida pelas enfermeiras de regular 

as atividades de enfermagem, por meio de um órgão especifico, visto que existiam 

no panorama da profissão, naquele momento, outros profissionais sem nenhum 

preparo técnico, que também realizavam atividades de enfermagem (CARVALHO, 

2008, p. 246). 

A luta por essa regulamentação foi desencadeada pela hoje denominada 

Associação Brasileira de Enfermagem (ABEn Nacional), que encaminhou vários 

projetos aos órgãos governamentais com essa finalidade, sendo o último enviado 

para o Ministério do Trabalho e Previdência Social em setembro de 1972 e aprovado 

em 1973 pela Lei 5.905, que criou o Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) e 

os Conselhos Regionais de Enfermagem (CORENs) definidos, como autarquias 

federais de fiscalização profissional (CARVALHO, 2008). 

Com a criação do Conselho, finalmente, essa luta histórica da enfermagem 

brasileira foi vencida e naquele momento novas perspectivas se apresentaram para 

a profissão no cenário do campo da saúde, o que alavancou o desenvolvimento da 

enfermagem profissional no Brasil. 

Em 1975, O COFEN determinou a criação de Juntas Especiais nas cidades 

onde seriam instalados os Conselhos Regionais. No Piauí, os profissionais da 

Diretoria da Associação Brasileira de Enfermagem Seção Piauí (ABEn-PI)  tomaram 

a frente desse processo e compuseram a Junta Especial formada por enfermeiras e 

auxiliar de enfermagem, que teve como competência inscrever os profissionais de 

enfermagem, elaborar o processo eleitoral e realizar a primeira eleição do Conselho 

Regional de Enfermagem do Piauí (COREN-PI), que foi implantado nesse mesmo 

ano. 

Nesse sentido, a criação de um órgão de fiscalização profissional, no Estado 

do Piauí, também impulsionou o desenvolvimento da enfermagem profissional e 

essa instituição vem prestando um serviço relevante as categorias profissionais da 

enfermagem no estado. 
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Dessa maneira, como conhecedora da riqueza de fontes orais e documentais 

do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí, que ainda não foram estudadas, é 

que despertou o interesse de desenvolver esse estudo para a preservação da 

memória da enfermagem piauiense, tornando-se também um componente 

importante da história das entidades de classe da enfermagem no Brasil. 

Considerando então, a importância do objeto de estudo, para o conhecimento 

da história da enfermagem, surgem os seguintes questionamentos: Quais as 

circunstâncias históricas da criação do COREN-PI? Como se deu o processo 

histórico de instituição da fiscalização do exercício profissional da enfermagem?   

Apontadas as indagações, o presente estudo tem como objeto de pesquisa a 

trajetória do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí, no período de 1975 a 

1993. O recorte histórico tem como marco inicial a criação, implantação e 

viabilização do COREN-PI, e como final a instituição do processo de fiscalização do 

exercício profissional da enfermagem. 

 

1.2 Objetivos 

 

Com base no objeto de estudo elaborou-se os seguintes objetivos: descrever 

as circunstâncias históricas que antecederam e viabilizaram a criação do Conselho 

Regional de Enfermagem do Piauí e analisar o processo histórico de instituição da 

fiscalização do exercício profissional da enfermagem no referido Estado. 

 

1.3 Justificativa e relevância do estudo 

 

A motivação para a realização deste trabalho adveio de minha própria 

trajetória profissional, à medida que me aproximei das entidades da enfermagem, 

participando do seu cotidiano e conhecendo suas nuances. Primeiramente participei 

da ABEn - Associação Brasileira de Enfermagem seção Piauí na gestão de 1995 a 

1998, como diretora de publicação e comunicação social, depois, estive à frente do 

COREN-PI, como sua conselheira-presidente entre os anos de 2002 a 2005. A 

experiência a frente do COREN-PI, permitiu-me observar que existiam profissionais 

de enfermagem que não tinham clareza quanto à importância do Conselho como 

órgão da profissão e os viam como mera formalidade burocrática, fato que me 
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inquietou, e que acentuou ainda mais a percepção de que seria necessário conhecer 

não só a estrutura jurídica do COREN-PI, mas também a sua história. 

Outra experiência importante foi quando, em 2006, ingressei na carreira 

docente, e desde então passei a ministrar a disciplina “Exercício da Enfermagem e 

Bioética”, que tem como item de seu conteúdo as entidades representativas da 

enfermagem. O conteúdo sobre as entidades de enfermagem é abordado nos 

manuais da disciplina sob o enfoque da ética profissional, restrito à legislação, em 

especial ao Código de Ética da Enfermagem. Ao longo desses anos, percebi que 

esse era o único contato que os estudantes tinham com algum assunto relacionado 

ao sistema COFEN/CORENs. Mesmo na disciplina de História da Enfermagem, que 

também ministrei, e na qual se esperaria que a história dos conselhos de classe da 

enfermagem fosse tratada com mais profundidade, percebi a existência de uma 

lacuna, com a falta de materiais relevantes que pudessem ser utilizados para tratar 

desta temática em âmbito local. 

 Dessa forma, em 2010, quando ingressei no Programa de Mestrado em 

Enfermagem da Universidade Federal do Piauí, onde participo do Grupo de Estudos 

em Educação e História da Enfermagem e Saúde, vi a oportunidade que tinha, para 

realizar um estudo sobre a implantação e consolidação do COREN no Estado do 

Piauí, e assim, resgatar a sua memória histórica.   

Nesse sentido, o conhecimento sobre a história das entidades representativas 

de classe auxilia os profissionais a formarem uma visão crítica de suas próprias 

lutas, o que subsidia a transformação da prática social da enfermagem (RAPOSO; 

SILVA, 2000).  

Na mesma linha, Oguisso e Campos (2013) apontam a importância da história 

(entendida não mais como uma coletânea de dados, mas como um conhecimento 

dinâmico, reflexivo e estrutural) para o currículo de enfermagem, como forma de 

problematizar o passado da profissão, analisando-o nos seus múltiplos contextos e 

percursos. Segundo os dois autores, o estudo da história da enfermagem capacita o 

profissional na medida em que lhe confere competências importantes ao exercício 

da sua profissão, destituindo-lhe de “mitos, racismo, preconceitos e intolerâncias” o 

que, sem dúvida, contribui para o desenvolvimento e avanço da assistência de 

enfermagem.  

Convém ressaltar, ainda, que a geração de conhecimentos nesta área 

permitirá, também, que os problemas que se apresentam à Enfermagem no tocante 
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ao papel e importância do seu Conselho sejam conhecidos e discutidos de forma 

mais clara e consciente. Portanto, conhecer os problemas que o COREN-PI 

defrontou e as estratégias utilizadas para superá-los fornece uma inestimável fonte 

de reflexão para que novas dificuldades sejam encaradas de forma criativa.  

Durante as pesquisas preliminares à elaboração deste trabalho, observou-se 

que existem poucos estudos de Enfermagem que abordem sobre a criação, avanços 

e regulamentação do exercício da enfermagem. No Piauí, os trabalhos existentes 

retratam a trajetória da ABEn – seção Piauí, o ensino de enfermagem, todavia ainda 

existe lacunas na produção científica sobre a história da enfermagem no estado.  

Assim, esse estudo tem a intenção de produzir conhecimento científico sobre 

o COREN - PI e preencher as lacunas existentes em relação à sua trajetória 

histórica. Para tanto, considerei indispensável analisar as condições que envolveram 

a criação e implantação do COREN no Estado do Piauí e o desenvolvimento de 

suas ações, em especial aquelas que dizem respeito ao processo de 

institucionalização da fiscalização, para o fortalecimento da enfermagem.  

O estudo contribuirá ainda para a construção do conhecimento da História da 

Enfermagem que vem sendo desenvolvido no Grupo de Estudos em Educação e 

História da Enfermagem e Saúde (GEEHES) da Universidade Federal do Piauí, 

despertando a atenção de todos que fazem a enfermagem, tanto para a importância 

histórica do COREN-PI, quanto para a importância da regulamentação profissional.   

Ressalta-se também que o conhecimento sobre o passado clarifica a 

compreensão do presente e modifica o futuro e hoje, mais do que em qualquer outro 

tempo, é prioritário que os valores históricos referentes à profissão sejam 

repassados como estímulo para os novos enfermeiros. Dessa forma, espera-se que 

este estudo possa constituir-se em fonte para novas pesquisas referentes à História 

da Enfermagem do Piauí. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 Para situar o objeto desse estudo é necessário esclarecer a conjuntura 

histórica de criação do Conselho Federal de Enfermagem, pois a trajetória dos 

Conselhos Regionais é parte de um movimento mais amplo, que se iniciou com a 

criação do COFEN. Nesse item apresenta-se um esboço histórico sobre o 

surgimento das organizações profissionais de classe, situando suas origens, como 

ocorreu o seu surgimento no Brasil, desde os primeiros conselhos de classe até o 

contexto de criação do próprio Conselho Federal de Enfermagem. 

 

2.1 Aspectos históricos e contextuais da criação do Conselho Federal de 

Enfermagem (COFEN) 

 

 As primeiras associações/uniões de trabalhadores surgiram na Europa, entre 

os séculos XI e XII, marcadas pela idéia de auxílio mútuo, em que os indivíduos 

unidos pelo pertencimento a uma categoria profissional comum, teriam mais força e 

poder se coordenassem seus esforços a terem que buscar isoladamente seus 

objetivos. A maior expressão desta forma de associativismo no período ficou 

conhecida como corporação de ofício (MARTINS, 2007). 

 As corporações de ofício foram o princípio das várias formas de associação 

profissional que se tem atualmente, como os sindicatos e os conselhos das 

profissões. A estrutura original das corporações não permaneceu a mesma ao longo 

do tempo, mas historicamente, elas podem ser identificadas como sendo a semente 

das associações e grupos profissionais atuais (SOARES, 2006). 

 Nesse aspecto, os conselhos profissionais surgem a partir de uma 

necessidade mundial de resguardar a sociedade e o interesse público contra os 

maus profissionais, que podem causar danos à população. A criação de conselhos 

profissionais forneceria uma garantia mínima à população, pois seriam responsáveis 

por assegurar que os maus profissionais não teriam como praticar atividades para as 

quais não estariam preparados. É nessa linha que concluem Costa e Valente (2008, 

p. 3) quando afirmam que “para se regulamentar uma profissão, é importante 

considerar a prevalência do interesse público sobre os interesses de grupos ou de 

outros segmentos, criando mais que direitos deveres sociais de proteção à 

coletividade”. 
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 No Brasil, a partir da década de 1930 do século XX, os egressos, 

principalmente das Faculdades de Direito, que se iniciaram no mercado de trabalho, 

perceberam a necessidade de disciplinar o exercício profissional. Em 18 de 

novembro de 1930, foi criada a Ordem dos Advogados do Brasil, sendo esta, a 

primeira entidade formalmente constituída para fiscalizar e disciplinar uma atividade 

profissional (COSTA, 2009) 

 A criação da Ordem dos Advogados do Brasil, como órgão de fiscalização do 

exercício profissional do Advogado intensificou a intervenção estatal sobre as 

profissões, sobretudo as de cunho científico, surgindo outras instituições de 

fiscalização, sob a forma de autarquias. Essa criação dos conselhos profissionais foi 

impulsionada a partir da década de 1950, como conseqüência do processo de 

regulamentação das profissões, cujo objetivo maior era disciplinar, normatizar e 

fiscalizar a atividade profissional das várias categorias existentes. Os primeiros 

conselhos criados foram: os conselhos de contabilidade, de engenharia e 

arquitetura, de medicina, de odontologia e de economia (COSTA, 2009). 

 Convém ressaltar que os conselhos criados, tinham como finalidade defender 

e disciplinar o exercício profissional, representando, em juízo e fora dele, os 

interesses gerais e individuais dos profissionais, visando assegurar a qualidade dos 

serviços prestados à sociedade. No regime democrático, os Conselhos Profissionais 

também contribuem para o fortalecimento dos mecanismos de controle social e para 

a democratização das políticas públicas (OGUISSO; SCHMIDT; FREITAS, 2006). 

 Dessa forma, a trajetória dos Conselhos e Ordens vem sendo, desde seu 

surgimento, marcada pela sua inserção nas diferentes lutas da sociedade, atuando 

ativamente na construção coletiva de espaços democráticos de defesa das políticas 

públicas, contribuindo para a institucionalização de princípios democráticos e éticos 

(REZENDE, 2007). 

 Na área da saúde, o primeiro conselho criado foi o de Medicina, em setembro 

de 1945, seguido do Conselho de Odontologia na década de 1960. Os mesmos 

foram criados por leis próprias, seguindo a necessidade de cada profissão em 

regulamentar os atos desempenhados no exercício profissional (PIRES; 

LORENZETTI; ALBUQUERQUE, 2011). 

 No que concerne a criação do Conselho Federal de Enfermagem, observa-se 

que seu processo de implantação foi longo, com início em meados da década de 

1930, quando surgiu a obrigatoriedade de se regular as profissões, sobretudo as de 
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cunho científico. A idéia de criação de um Conselho para controlar, regular e 

disciplinar a enfermagem foi concebida pelas enfermeiras da época, à medida que 

tomavam consciência de que vários grupos e/ou pessoas, sem nenhuma 

qualificação ou preparo técnico, realizavam atividades de enfermagem (CARVALHO, 

2008). 

 Ainda na década de 1930, a fiscalização da enfermagem tinha como 

instrumento legal o Decreto nº 20.931, de 11 de janeiro de 1932, que regulava e 

fiscalizava as profissões da área de saúde. Para implementar as ações de 

fiscalização, em 1941,  é reorganizado  o Departamento Nacional de Saúde do  

Ministério da Educação e  Saúde, que cria o Serviço Nacional de Fiscalização da 

Medicina, que tinha como finalidade  coordenar e fiscalizar tudo que se relacionasse 

com o exercício da medicina e das atividades afins, incluído as atividades da 

enfermagem.  No entanto, em relação à enfermagem, o novo serviço, pouco fez em 

termos de fiscalização, permitindo que pessoas não qualificadas continuassem a 

exercer atividades de enfermagem (CARVALHO, 2008; BOCK, et al., 2011). 

 Esse momento foi de inquietação para os enfermeiros, que intensificaram as 

discussões sobre a necessidade de que as ações desenvolvidas pela enfermagem 

fossem regulamentadas por um órgão especifico de acordo com o que existia nas 

demais profissões, guardadas as especificações do exercício da prática profissional 

da enfermagem. As referidas enfermeiras eram todas associadas à ABEn e já 

estavam cientes da necessidade de um Conselho de Enfermagem (OLIVEIRA; 

FERRAZ, 2001).  

 No entanto, sobre as atividades desenvolvidas por essas enfermeiras até 

meados de década de 1940, não se encontram registros com referência à origem 

das comissões encarregadas de elaborar os projetos para a criação do Conselho de 

Enfermagem. A informação existente é “que a Associação vinha lutando com 

dificuldades em suas pretensões para regulamentar a profissão, tema várias vezes 

abordado”. (CARVALHO, 2008, p. 246). 

Nessa perspectiva, um novo cenário se desenvolvia, onde as discussões 

sobre a criação do Conselho de Enfermagem foram estimuladas, com a instituição 

de grupos de trabalho responsáveis por organizar e acompanhar as ações para a 

implantação do conselho (GARCIA; MOREIRA, 2009).  

No desenvolvimento do processo de implantação do Conselho foi importante 

a atuação de enfermeiras ligadas à Associação Brasileira de Enfermeiras 
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Diplomadas – ABED, atual ABEn. A ABED foi a primeira associação de enfermeiras 

do país, criada por antigas alunas e professoras da Escola de Enfermagem Ana 

Nery (MANCIA; PADILHA; RAMOS, 2011). 

 No ano de 1944, na gestão de Zaíra Cintra Vidal na presidência da ABED, o 

assunto “Conselho” passou novamente a ser enfocado, com a organização um 

grupo de trabalho, o primeiro de que se tem registro, para elaborar um anteprojeto 

de criação do Conselho de Enfermagem e da regulamentação da profissão 

(CARVALHO, 2008).  

 Em julho de 1945, o anteprojeto do Conselho Nacional de Enfermagem é 

encaminhado ao Ministério da Educação e Saúde (MES). O novo órgão a ser criado 

ficaria diretamente subordinado a este ministério, o qual prestaria assessoramento 

nas questões referentes à enfermagem. O anteprojeto, no entanto, perdeu-se na 

Divisão de Organização Sanitária do mesmo e a criação do Conselho ficou mais 

uma vez prejudicada (CARVALHO, 2008).  

Os eventos promovidos pela ABEn nos anos seguintes, como os Congressos 

de Enfermagem, passaram a discutir com mais vigor sobre a necessidade de criação 

do Conselho de Enfermagem (OLIVEIRA;FERRAZ, 2001; GERMANO, 2010).  A 

intensificação das discussões em espaços como os Congressos foi importante para 

que a ideia de criação do Conselho se cristalizasse e ganhasse força. 

 Durante a realização do I Congresso Nacional de Enfermagem, em 21 de 

março de 1947, a enfermeira Edith de Magalhães Fraenkel, presidente da divisão de 

Educação da ABED, apresentou novo anteprojeto, que foi aprovado pelas 

participantes e encaminhado ao MES, em novembro do mesmo ano, pela Presidente 

Zaira Cintra Vidal, fazendo notar que este era o 5º processo entregue pela ABED. Ao 

mesmo tempo ela encaminhou também cópia do projeto à Câmara dos Deputados a 

pedido de Edith Fraenkel (GARCIA; MOREIRA, 2009; CARVALHO, 2008).  

 Convém enfatizar que no período compreendido entre 1945 até a criação 

efetiva do COFEN, em 1973, vários anteprojetos de Lei foram encaminhados para 

apreciação pelo Ministério da Educação e Saúde, sob os seguintes números de 

protocolos: nº 56.267/45 de 24 de agosto de 1945, primeiro projeto; nº 70.297/46, de 

16 de agosto de 1946; nº 80.885/46 de 02 de outubro de 1946; nº 32.806, diário 

oficial de 30 de outubro de 1946; nº 66.916/47 de novembro de 1947. Praticamente 

todos esses projetos tiveram o mesmo destino final do primeiro anteprojeto de 1944: 

sequer saíram do papel (CARVALHO, 2008, p. 247) 
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 A partir da análise dos fatos históricos observa-se que houve um período de 

latência na Associação Brasileira de Enfermagem acerca do movimento de criação 

do Conselho. A discussão foi retomada novamente no ano de 1953, quando Glete 

de Alcântara, presidente da ABEn na gestão de 1952 a 1954,   afirmou que a criação 

do Conselho de Enfermeiras era um dos assuntos importantes e que merecia toda 

atenção da associação, naquele momento (CARVALHO, 2008). 

 O período compreendido entre 1953 a 1960 foi de intensas atividades na 

associação, visando à regulamentação do exercício da prática de enfermagem. Em 

17 de setembro de 1955 foi aprovada a Lei nº 2.604 que teve como finalidade definir 

e regular o exercício da enfermagem profissional (OLIVEIRA; FERRAZ, 2001).  

Chama a atenção o artigo 9º desta lei, que conferia ao Serviço Nacional de 

Fiscalização de Medicina e Farmácia, órgão integrante do Departamento Nacional 

de Saúde, a atribuição de “fiscalizar em todo território nacional diretamente ou por 

intermédio das repartições sanitárias correspondentes nos Estados e Territórios, 

tudo que se relacionasse ao exercício da Enfermagem", o que deixa claro a falta de 

autonomia da profissão à época deste dispositivo legal (GARCIA; MOREIRA, 2009). 

 Vale ressaltar, que embora a Lei determinasse como seria o processo de 

fiscalização das atividades de enfermagem, as enfermeiras não concordavam em 

ser fiscalizadas por outras categorias profissionais, pois entendiam que as ações 

desenvolvidas pela enfermagem eram de responsabilidade das próprias enfermeiras 

e somente estas tinham conhecimento e condições de opinar sobre assuntos 

referentes à enfermagem (GERMANO, 2010).  

 Nesse aspecto, o processo de criação do COFEN foi marcado por 

dificuldades e entre idas e vindas, sob a liderança da ABEn, finalmente, foi aprovada 

a Lei nº 5.905 de 12 de julho de 1973 que criou o Conselho de Enfermagem, 

compreendendo o Conselho Federal, cujo plenário é composto exclusivamente por 

enfermeiros, e os Conselhos Regionais, constituído de enfermeiros, técnicos e 

auxiliares de enfermagem (BELLAGUARDA; BUD; ELSEN, 2010). A aprovação da 

Lei concretizou a idéia surgida ainda em 1930 de criação de um Conselho de 

Enfermagem e cristalizou o resultado das lutas das enfermeiras durante quase 40 

anos. 

 A Lei nº 5.905 de 12 de julho de 1973 que “dispõe sobre a criação dos 

Conselhos Federal e Regionais de Enfermagem e dá outras providências” foi 

sancionado pelo então Presidente, Ernesto Garrastazu Médici, dentro das diretrizes 
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do Governo Federal, isto é, um conselho único para todas as categorias que atuam 

na enfermagem (enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e 

parteiras), conceituando-os como autarquias de fiscalização profissional, vinculados 

ao Ministério do Trabalho (GERMANO, 2010; DOURADO; ARONE, 2009).  

 Assim, estabelece a Lei 5.905 de 12 de julho de 1973:  

Art. 1º - São criados o Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) e os 
Conselhos Regionais de Enfermagem (CORENs), constituindo em seu 
conjunto uma Autarquia, vinculada ao Ministério do Trabalho e Previdência 
Social;  
Art. 2º - O Conselho Federal e os Conselhos Regionais são órgãos 
disciplinadores do exercício da profissão de enfermeiro e das demais 
profissões compreendidas nos serviços de Enfermagem;  
Art. 3º - O Conselho Federal, ao qual ficam subordinados os Conselhos 
Regionais, terá jurisdição em todo o território nacional e sede a Capital da 
República e 
Art. 4º - Haverá um Conselho Regional em cada Estado e Território, com 
sede na respectiva capital, e no Distrito Federal (COFEN, 2001).  

  

 Com a Lei sancionada, ficou a cargo do Ministério do Trabalho designar os 

conselheiros e os suplentes que comporiam o plenário do COFEN. A Associação 

Brasileira de Enfermagem, como líder desse processo durante vários anos, ficou 

responsável por encaminhar uma lista tríplice com o nome dos enfermeiros a serem 

escolhidos para compor o órgão.  Em 05 de março de 1975, por meio da Portaria 

3059 do Ministério do Trabalho foram oficialmente designados os profissionais de 

enfermagem, estes iriam compor o primeiro Conselho Federal de Enfermagem. A 

Portaria, assinada pelo então Ministro, Arnaldo Prieto, trazia indicações de ações 

especificas a serem executadas no prazo de doze meses a partir de sua entrada em 

vigor (CARVALHO, 2008).  

  Em 23 de abril de 1975 realizou-se a posse da primeira Diretoria do COFEN, 

com a seguinte composição: Maria Rosa Sousa Pinheiro, Presidente; Amália Correia 

de Carvalho, Vice – Presidente; Maria Elena da Silva Nery, Secretária; Raimunda da 

Silva Beker, 1ª Tesoureira; Vani Chika Faraon, 2ª Secretária e Judith Feitosa de 

Carvalho, 2ª Tesoureira (BELLAGUARDA; BUD; ELSEN, 2010).   

  Esse Plenário teve como desafio definir as regras da organização do 

COFEN, com a instalação inicial dos Conselhos Regionais de Enfermagem 

(CORENs), e o registro dos títulos de todo o pessoal de Enfermagem, cujos dados 

na época pertenciam ao Departamento Nacional de Saúde Pública, e que foi 

transferido para o COFEN.  
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Para o desenvolvimento desse processo os membros da diretoria do COFEN 

receberam uma contribuição dos Conselhos Federal de Odontologia e Regional de 

Farmácia, que já estavam em funcionamento e orientaram a constituição de Juntas 

Especiais nos vários Estados, onde seriam instalados os CORENs, com o apoio das 

regionais da ABEn (OLIVEIRA; FERRAZ, 2001). 

 Nesse contexto, ressalta-se a importância do papel da ABEn, na criação do 

COFEN, com o encaminhamento dos anteprojetos, na organização de Congressos 

para discussão do tema e após a implantação do mesmo, ofereceu suporte físico  e 

material, além de ter indicado as enfermeiras que comporiam o primeiro plenário. 

Para Oliveira e Ferraz (2001), o impulso dado pela ABEn demonstra que a 

integração entre todos os entes representativos da enfermagem torna a profissão 

forte, competente e reconhecida. 

 A manutenção do COFEN e dos CORENs está prevista na Lei 5.905/73, nos 

artigos 10 e 15, respectivamente. Com relação ao COFEN, o artigo 10 estabelece 

que a sua receita financeira é constituída por um quarto do valor das taxas 

referentes à expedição das carteiras profissionais, multas aplicadas e anuidades 

pagas pelos profissionais devidamente inscritos nos conselhos regionais. O artigo 

15, inciso XI, por sua vez, preconiza que cabe aos CORENs, dentro das respectivas 

competências legais, a fixação de contribuições anuais para as pessoas físicas e 

jurídicas inscritas, de natureza parafiscal, bem como o valor das multas e preços de 

seus serviços administrativos internos, cuja tabela de valores deve ser publicada na 

imprensa oficial da entidade anualmente (COFEN, 2001).  

 Nos primeiros anos de funcionamento do sistema COFEN/CORENs, a taxa de 

anuidade foi fixada no valor de Cr$ 100,00 (cem cruzeiros). O seu pagamento, 

devido igualmente por todos os membros da categoria, juntamente com os 

documentos de habilitação à inscrição, representavam condições sinequa non  ao 

exercício do voto quando da realização das eleições para o conselho (GARCIA; 

MOREIRA, 2009; COFEN, 2001). 

 Assim, nesses 40 anos de existência do sistema COFEN/CORENs, várias 

políticas foram implementadas, tanto em âmbito federal como regional, com o 

propósito de garantir aos profissionais de enfermagem o desenvolvimento de suas 

atividades pautadas em princípios éticos e legais.  
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2.2 Os Conselhos Regionais de Enfermagem (CORENs) 

  

 Para a instalação dos CORENs, o COFEN constituiu um grupo de trabalho 

com a incumbência de instalar em cada estado do país um conselho. Para esse 

processo, utilizou como estratégia a criação de Juntas Especiais sediadas nas 

capitais dos estados, que foram compostas por três membros (dois enfermeiros e 

um auxiliar/técnico de enfermagem). Essas tinham como objetivos receber a 

documentação de todo pessoal que exercia enfermagem, para efeito de habilitação 

à inscrição, e realizarem as eleições para os CORENs (GARCIA; MOREIRA, 2009; 

OLIVEIRA; FERRAZ, 2001).  

 As Juntas Especiais foram estabelecidas no plano de ações aprovado durante 

o XXVII Congresso Brasileiro de Enfermagem, realizado em Salvador no ano de 

1975. Estavam presentes no Congresso 21 presidentes de ABEns que, juntamente 

com representantes da União Nacional dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem 

(UNATE), aprovaram um plano de ação e atos normativos que seriam 

implementados nos vários estados durante a instalação dos CORENs (OLIVEIRA; 

FERRAZ, 2001). 

 Para assegurar a instalação dos órgãos, a Lei 5.905/73 em seu artigo 4º 

determinou que “haverá um Conselho Regional em cada Estado e Território, com 

sede na respectiva capital, e no Distrito Federal”, tornando obrigatória a implantação 

dos Conselhos Regionais. 

 Nesse contexto, os Conselhos Regionais foram instalados, inicialmente, em 

vinte Estados, no Distrito Federal e no Território do Amapá. No Estado do Acre, e 

nos então Territórios de Rondônia, Roraima e Fernando de Noronha, não foram, à 

época, instalados os respectivos Conselhos, devido ao número insuficiente de 

profissionais de enfermagem existentes nessas regiões (CARVALHO, 2008).  

 A realização das primeiras eleições ocorreu em 21 de setembro de 1975, e 

deveria eleger cinco membros efetivos e cinco suplentes para os Conselhos. A nova 

legislação preconizava que deveriam existir duas chapas, uma para os candidatos 

Enfermeiros e Obstetrizes e outra para candidatos das categorias dos quadros II – 

Técnicos de Enfermagem e III - Auxiliares de Enfermagem, Enfermeiros Práticos, 

Práticos de Enfermagem e Parteiros Práticos (COFEN, 2001; DOURADO; ARONE, 

2009). 
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 Nessas primeiras eleições, as enfermeiras compareceram e isso demonstrou 

que havia satisfação pela conquista do conselho de classe e os profissionais 

compartilhavam desse sentimento pela consolidação de suas autarquias de 

fiscalização profissional, e evidenciou também a efetividade das ações das juntas 

especiais, responsáveis por organizar o processo eleitoral, bem como divulgá-lo.  

(GARCIA, MORERA, 2009). 

 Após as eleições, em 30 de outubro de 1975, foi realizada a instalação 

simultânea dos Conselhos Regionais, para o triênio 1975 a 1978 (BELLAGUARDA; 

BUD; ELSEN, 2010). Seguindo as determinações da Lei 5.905/73, os novos 

plenários eleitos deveriam, em suas primeiras reuniões, promover eleições internas 

para compor as suas diretorias, comissões de éticas, comissões de tomada de 

contas, delegados eleitores e suplentes (GARCIA; MOREIRA, 2009). 

 Nesse contexto as novas gestões teriam que promover nos estados a 

aquisição de local para funcionamento da sede do órgão, que poderia ser 

estabelecida em imóveis locados sob contrato; viabilizar recursos financeiros pela 

arrecadação dos emolumentos e taxas; contratar pessoal e treiná-los para 

atendimento dos profissionais; adquirir equipamentos e materiais indispensáveis ao 

atendimento dos serviços necessários à autarquia. Essas ações permitiram 

crescimento dos Conselhos Regionais, marcando um novo passo na história da 

Enfermagem no Brasil. 

 

2.3 O contexto do Estado do Piauí no período de criação do Conselho Regional 

de Enfermagem 

 

O contexto da sociedade piauiense no período do estudo tem importância no 

trabalho, para situar as circunstâncias especificas com as quais se depararam as 

enfermeiras responsáveis por implantar o Conselho Regional no Estado. 

Convém ressaltar, que o censo de 1970 mostrava o Piauí com uma população 

em torno de 1.680.573 habitantes, o que representava 1,80% da população 

brasileira. A despeito disso, tinha um dos maiores índices de crescimento 

populacional do país com taxa de crescimento geométrica com média anual de 

5,53% (FUNDAÇÃO IBGE, 1970; 1980; 1996).     

 O início dos anos 1970 foi marcado no Brasil e no Piauí pelo endurecimento 

do Regime Militar, iniciado com o Golpe de 1964 que destituíra João Goulart e 
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implantara, no país, uma ditadura. As torturas e o recrudescimento da repressão aos 

movimentos contra o governo tornavam-se mais acentuadas. Era crescente o 

número de exilados políticos, que se refugiavam para outros países, para fugir das 

investidas da ditadura (FAUSTO, 2009). As eleições haviam deixado de existir e a 

escolha dos governantes passou a ser indireta (RODRIGUES, 2007). 

 Nessa conjuntura político ditatorial, o Piauí experimentou um surto de 

modernização, embalado pelo chamado “milagre brasileiro”, com investimentos do 

governo federal. A economia, ainda basicamente agropecuária, aqueceu-se graças 

às obras de infraestrutura, que possibilitaram o crescimento do Estado, com a 

inauguração da Usina Hidroelétrica de Boa Esperança em abril de 1970 e a 

implantação, em 1971, da Universidade Federal do Piauí (MENDES, 2011). 

Nesse cenário, as transformações socioeconômicas que ocorriam no país 

tiveram repercussão significativa nas políticas de saúde. A assistência à saúde 

priorizava os aspectos curativos e o tratamento individualizado e fragmentado em 

detrimento da assistência coletiva e os programas voltados para a população, 

priorizando assim, a expansão dos serviços de saúde privados, em que prevaleciam 

as ações curativas (RAMOS, 2008).  

No Piauí, a situação da saúde era marcada por altas taxas de prevalência de 

doenças infectocontagiosas, alta mortalidade perinatal, baixo atendimento materno 

infantil, falta de saneamento básico e uma precária prestação de serviços de saúde 

à população, agravado pelo acelerado processo de urbanização intensificada pelas 

migrações. Assim, os serviços de saúde do Estado tiveram que ser ampliados, 

principalmente o atendimento secundário e terciário nas cidades de maior porte 

como Teresina, Floriano, Picos e Parnaíba, enquanto nas cidades menores foram 

criados os serviços de atenção primária, buscando melhorar a resolutividade na 

assistência à saúde (SANTANA, 1995). 

 Dessa forma, ocorreu a ampliação da rede pública de serviços de saúde nas 

cidades maiores com ampliação e construção de hospitais de referência, como 

Hospital de Doenças Infectocontagiosas (HDIC) e a Maternidade Dona Evangelina 

Rosa (MDER), na capital Teresina, e na construção dos hospitais regionais nas 

cidades de Picos e Floriano. Além da construção de hospitais públicos, houve 

também a proliferação de serviços de saúde privados (NUNES, 2004).  

A expansão dos serviços de saúde, tanto públicos quanto privados, 

pressionou o mercado de trabalho por mais profissionais especializados. A 
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crescente demanda por serviços de saúde, bem como o aumento na quantidade de 

serviços oferecidos, tornavam imperativo a criação de condições favoráveis para que 

novos profissionais, qualificados e treinados, pudessem aqui trabalhar e mesmo se 

formar. Por essa razão também foi  criada a Universidade Federal do Piauí em 1968, 

e implantada no início da década de 1970 (NOGUEIRA, 1996). 

 Nesse mesmo período, a Secretaria Estadual de Saúde (SESAPI) se 

reestrutura dentro de uma visão sistêmica, e incorpora os serviços de saúde 

coletiva, ampliando suas ações em todo o Estado, enquanto a assistência hospitalar 

passou a ser de responsabilidade da Superintendência Hospitalar do Estado 

(SUHEPI), autarquia criada para gerenciar os serviços hospitalares e ainda buscar 

parcerias com as instituições privadas (NUNES, 2004). 

 Nos anos que se seguiram, a SESAPI, entrou em ritmo elevado na produção 

de bens e serviços, com a descentralização de suas ações; implantação da primeira 

legislação de saúde e participação ativa no processo de democratização da saúde 

para todos os seguimentos da sociedade (CAMPELO, 2013).   

 Mesmo nesse processo de descentralização, as ações de saúde no Estado 

estavam concentradas na cidade de Teresina, que ainda hoje representa o principal 

pólo de convergência de atendimentos de procedimentos de média e alta 

complexidade clínicos e cirúrgicos.  

 No tocante à Enfermagem no Estado do Piauí, a década de (1970) foi 

marcada por expressivos avanços tanto na prática quanto no ensino, o que 

proporcionou uma maior expressividade quantitativa de profissionais, especialmente, 

junto às entidades associativas que os representavam, como a ABEn (MOURA, 

2009).  

 Nesse período, com a expansão das ações de saúde houve, em todo Brasil, 

uma necessidade de pessoal qualificado, tanto em nível auxiliar/técnico, quanto em 

nível superior. No Piauí, a profissionalização em nível auxiliar era realizado pela 

Escola Auxiliar de Enfermagem Maria Antoinette Blanchot, fundada pelas Irmãs de 

Caridade São Vicente de Paulo, que desde 1958 realizavam essa formação na 

cidade de Teresina (VILAR; BORGES; SANTOS, 2008).  

 Em relação à formação superior em enfermagem, destaca-se um processo 

evolutivo, que resultou na abertura de novas escolas de graduação e pós-graduação 

no país e que teve início a partir da Reforma Universitária de 1968.  Esse intenso 

crescimento da formação superior foi fomentado em todo território nacional, com 
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mais evidência nos anos de 1975 a 1979, com a implantação de novos cursos de 

graduação em Enfermagem principalmente nas Universidades Federais. Esse 

movimento ocorreu após divulgação de estatísticas do Ministério da Educação e 

Cultura (MEC) sobre o baixo crescimento do Ensino Superior na área da 

Enfermagem (PAIM, 2001).  

 Para solucionar a situação, o MEC instituiu um Grupo Setorial de Saúde 

(GSS) com o objetivo de criar possibilidades de acesso à educação gratuita, com o 

aumento de vagas na formação em nível de graduação e pós – graduação.  O 

propósito desse grupo era desenvolver a qualidade do ensino superior, 

especialmente na enfermagem. A viabilização deste projeto, contou com a 

participação das entidades de enfermagem como a  ABEn e o próprio COFEN 

(PAIM, 2001).  

 Salienta-se que no Piauí os avanços no ensino superior foram marcados pela 

realização do vestibular para a primeira turma do curso de enfermagem da UFPI, em 

1973. Até então, as enfermeiras que aqui trabalhavam graduavam-se em outros 

centros do país (SANTOS et al,; 2005). 

 É nesse contexto histórico, de fomento e avanço da profissionalização e do 

ensino, que surgem, se estabelecem e iniciam suas atividades os Conselhos de 

Enfermagem, e é nesse período que o presente estudo começa. Vemos que houve 

uma relação de mútuo suporte: tanto um avanço na profissionalização e no ensino 

esteve na origem do surgimento dos Conselhos, quanto os próprios Conselhos, uma 

vez estabelecidos, contribuíram para o contínuo aperfeiçoamento dos cursos e da 

própria profissão. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO E METODOLÓGICO 

 

Este estudo tem como referência teórica os conceitos de história e memória 

na perspectiva de Le Goff (2003), como também nos conceitos e método da história 

oral, em sua vertente híbrida-temática sob o ponto de vista de Merhy e Holanda 

(2010).  

 As pesquisas históricas contribuem para a consolidação da memória, o que 

torna possível questionar, intervir, analisar e interpretar as trajetórias, caminhos e 

fatos, indispensáveis para o progresso do conhecimento. Nesse sentido, o 

conhecimento histórico contribui para se compreender e explicar acontecimentos, 

sejam estes individuais, coletivos, institucionais, ou mesmo gerados do cotidiano das 

pessoas.  

  

3.1 História e Memória 

 

 A história é uma palavra de origem grega, cujo significado é procurar e 

investigar e nesse aspecto deve ser entendida como uma ciência em transformação, 

que “está estritamente ligada às diferentes concepções de tempo que existem numa 

sociedade” (LE GOFF, 2003, p. 52), por essa razão se constitui em elemento 

essencial da aparelhagem daqueles que pretendem compreendê-la. 

Dessa forma, a concepção de história nesse estudo é compreendida como 

aquela que valoriza o aspecto global do processo histórico, econômico, social, 

político, cultural e mental e apresenta um fazer interdisciplinar que pesquisa e 

problematiza as relações ente o passado e o presente, e valoriza o social e o 

cotidiano (LE GOFF, 1998) 

 Nessa perspectiva teórica, é importante destacar que o estudo fundamentado 

na história não é somente para “lembrar fatos, acontecimentos que os outros se 

esquecem", mas principalmente "compreender e explicar porque aconteceram e 

como se relacionam”, sendo, portanto, a principal preocupação de quem pretenda 

entender a trajetória histórica de indivíduos, sociedades e instituições. (BARREIRA, 

1999, p. 88). 

 Percebe-se, então, que a história tem uma finalidade social. Ela não se reduz, 

nem se limita somente à coleta de dados e a investigação de eventos históricos, 
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mas se conduz em direção a uma finalidade, e deve ser entendida em função dessa 

finalidade (PADILHA; BORENSTEIN, 2005). 

 A história tem uma função social de organizar o passado em razão do 

presente e não se interessa pelo passado por ser ele importante em si mesmo; a 

história está ligada intimamente à nossa situação presente, sobre a qual os 

acontecimentos passados têm ressonância (LE GOFF, 2003). 

 A partir dessa reflexão, acredita-se que o estudo da trajetória histórica do 

COREN-PI apresenta-se não só como um estudo de fatos passados, mas como uma 

análise de nossa situação presente, pois o passado do COREN ressoa no presente 

da enfermagem piauiense. A interação entre o passado e presente representa a 

função social da história, isso implica recolher sistematicamente fatos referentes a 

acontecimentos, numa determinada temporalidade e espacialidade, comparando-os 

com outras evidências, para agrupá-los tendo em vista as necessidades atuais, 

permitindo compreender sociedades, grupos específicos, instituições ou mesmo a 

vida de uma pessoa (CAMPOS; MONTANARI, 2011). 

 Nesse sentido, percebe-se quão importante é a história para se compreender 

a relevância de uma profissão e a partir daí traçar novas perspectivas para as 

gerações futuras, pois o passado nos dá muitas lições, ilumina o presente e 

pavimenta caminhos para o futuro.  

Outro conceito importante ao se estudar história é o de memória, que é a 

propriedade das funções psíquicas de conservar certas informações, por meio das 

quais o homem pode atualizar impressões ou informações passadas, ou, ainda é a 

propriedade que tem os seres humanos de, por meio de um conjunto de funções 

psíquicas e cerebrais, preservarem certas informações (LE GOFF, 2003; DELGADO, 

2010). 

A relação entre a história e memória se dá por meio de uma inter-relação 

dinâmica de preservação e retenção do tempo, através da representação seletiva do 

passado de um indivíduo inserido na sociedade, e que não é ainda, propriamente, 

história. Ela é o registro dos acontecimentos passados por nós vivenciados e 

experienciados. Pode-se dizer que ela é fonte da história, mas não é a própria 

história. Aquela diz respeito ao vivido; esta, ao elaborado (FREITAS, 2006). 

 A história depende da elaboração do conteúdo da memória. O que vivemos, o 

que presenciamos, as experiências que nos marcam, ficam registradas em nossas 

mentes, de forma latente e não desenvolvida. Permitir que esses registros venham à 
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tona, organizá-los, dar-lhes, por assim dizer, vida, é o que faz a história (LE GOFF, 

1995). 

 Na memória não estão presentes apenas registros do “tempo individual”. Nela 

também está presente o registro do “tempo coletivo” porquanto se imprime nela 

traços do ambiente social no qual o indivíduo está envolvido. Portanto, “história, 

tempo e memória são processos interligados. A recordação ativa recursos 

importantes para a transmissão de experiências consolidadas ao longo de diferentes 

temporalidades” (DELGADO, 2010, p 17). 

 Neste sentido, o resgate da memória individual dos atores que participaram 

da criação e implantação do COREN-PI, revela não só as impressões pessoais de 

cada um, mas também o contexto social da enfermagem à época.  

 Para Freitas (2006, p. 65) “a memória somente se sustenta no interior de um 

grupo”. Então, na medida em que o grupo social imprime sua marca indelével nos 

indivíduos, resgatar suas lembranças é também resgatar a memória do grupo. O 

resgate e elaboração desses registros não reproduzem somente fatos estritamente 

individuais. A memória possui um caráter coletivo que sustenta as lembranças do 

indivíduo.  

 Assim, o estudo desse componente humano é fundamental para o 

desenvolvimento da própria história, buscando resgatar o passado para servir ao 

presente e o futuro. É sempre bom insistir que, segundo estudiosos, na História Oral, 

qualquer que seja a forma assumida pela fonte oral, ela se baseia na memória, que 

é sempre uma reconstrução do passado, visto pela perspectiva do presente: 

“significa a presença do passado, isto é, o que fica do passado no vivido dos grupos 

ou o que os grupos fazem do passado” (LE GOFF, 2003; LUCHESI; LOPES, 2011, 

p. 453). 

 Corroborando este raciocínio, Delgado (2010, p.16) afirma que “a memória, 

principal fonte de depoimentos orais, é um cabedal infinito, onde múltiplas variáveis 

– temporais, topográficas, individuais, coletivas – dialogam entre si, muitas vezes 

revelando lembranças” ao longo de diferentes tempos, que marcaram a vida privada 

ou coletiva dos que a vivenciaram.  

 Esses conceitos foram importantes para compreender como se instituiu o 

Conselho Regional de Enfermagem no Piauí, quais atores fizeram parte dele, que 

contribuições possibilitaram a institucionalização da enfermagem no Estado. 

Percebeu-se que era necessário resgatar a memória daqueles que participaram 
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desse processo, de modo a construir e compreender a história dessa instituição para 

a enfermagem piauiense.  

 

3.2 História Oral 

 

Este estudo ancorou-se ainda na perspectiva da História Oral, que é uma 

forma de recuperação do passado conforme as percepções dos que o viveram, pois 

a realidade vivida pode ser mais bem entendida a partir das memórias dos sujeitos 

que dela participaram, por vezes complementando, outras vezes contradizendo a 

“história oficial” (ALBERTI, 2005).  

A partir do século XIX, com o predomínio do positivismo e a supremacia da 

história como método, muitos intelectuais a consagraram como produtora de 

conhecimento. Com a evolução das ciências em geral, a História também se 

desenvolve, renovando-se e originando a chamada História Nova. A História Nova 

ampliou seus conceitos e sua aplicabilidade a partir do momento em que permitiu às 

pesquisas históricas considerar o estudo de experiências humanas, contrariando o 

método tradicional – excessivamente focado em documentos.   

Neste contexto, a História Oral surgiu como uma nova possibilidade para a 

obtenção e o desenvolvimento de novos conhecimentos, a partir da criação de 

fontes inéditas ou novas. Tendo sido muito discutida e valorizada no meio 

acadêmico, a História Oral vem sendo aplicada às mais diversas áreas, das ciências 

humanas e biológicas, com sucesso (LUCHESI; LOPES, 2011).   

 Segundo Meihy e Holanda (2010, p.17) a História Oral é “um recurso 

moderno usado para elaboração de registros, documentos, arquivamento e estudos 

referentes à experiência social de pessoas e de grupos. É sempre uma história do 

tempo presente, também reconhecida como história viva”.  É uma prática complexa 

que articula a memória viva com os documentos existentes. Portanto, o estudo 

realizado teve sustentação também na História Oral, pois alguns fatos relativamente 

contemporâneos puderam ser elucidados por personagens ainda presentes em 

nosso convívio.  

 Esta pode ser usada por diversas disciplinas das ciências humanas e 

interrelacionam-se com várias categorias, como biografia, tradição oral, memória, 

linguagem falada, métodos qualitativos. Uma questão que se coloca é se a História 

Oral pode ser definida como método, técnica, recurso, instrumento ou apenas mais 
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uma teoria.  Segundo Alberti (2010), dependendo da orientação do trabalho, a 

história oral ora se constitui em método de investigação científica, ora como fonte de 

pesquisa, ora, ainda, como técnica de produção e tratamento de depoimentos 

gravados. 

 Conforme os fundamentos de Meihy e Holanda (2010, p. 128 - 129) a Historia 

Oral pode ser “pura” ou “híbrida”: no primeiro caso, valoriza a construção do 

percurso narrativo; no segundo, valoriza o diálogo com outros documentos 

relacionados ao tema. No entanto, independentemente de ser empregada de 

maneira pura ou híbrida, deve validar e autorizar o uso dos depoimentos coletados, 

e os resultados publicados devem voltar ao grupo que os gerou.  

 Dessas duas abordagens, a híbrida foi a utilizada neste trabalho, pois foram 

confrontados os discursos orais dos colaboradores e as fontes documentais 

existentes. A trajetória do COREN-PI está documentada em diversas atas, portarias 

e resoluções. Há, no entanto, uma fonte tão ou mais importante que estes 

documentos: a memória dos participantes do processo. Os principais atores desta 

trajetória ainda estão vivos, o que permitiu que fossem entrevistados sobre os fatos 

relacionados à história do conselho. O recurso à História Oral hibrida mostrou-se, 

portanto, útil diante da existência tanto de documentos quanto de personagens cujas 

memórias poderiam ser resgatadas com o auxílio dessa metodologia.  

 Para Khoury (2006), a História Oral tem uma diversidade de aplicações; seu 

desenvolvimento dependerá da elaboração de um projeto, cujos resultados, por sua 

vez, dependerão de vários fatores como: a clareza dos objetivos do projeto, a 

avaliação das possibilidades e dos limites da proposta de trabalho, o grau de 

organização, o empenho do pesquisador e sua equipe (quando houver) em buscar 

informações sobre procedimentos adequados e formação nesse domínio e dos 

recursos necessários para que esses resultados sejam alcançados. Portanto, para a 

realização de uma boa pesquisa histórica é necessário rigor por parte do 

pesquisador. 

  Na História Oral, os elementos básicos para se utilizar a metodologia são: o 

entrevistador, considerado quase sempre o diretor do projeto, que atua como 

mediador da entrevista; o entrevistado, que tem o papel de colaborador da pesquisa, 

uma vez que participa do processo de criação do documento escrito; e os recursos 

da aparelhagem eletrônica e mecânica de gravação. A gravação de uma entrevista 
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envolve três momentos: a gravação autorizada, a produção do documento escrito e 

a análise de seu conteúdo (MEIHY; HOLANDA, 2010). 

 Quanto ao gênero pode-se classificar a História Oral em três modalidades, a 

saber: história oral de vida; história oral temática e tradição oral. A temática “parte de 

um assunto específico e preestabelecido, e se compromete com o esclarecimento 

ou opinião do entrevistado sobre algum evento definido” (MEIHY, 2002, p.51). Pode-

se dizer que nesse caso, serve para aquisição de relatos vinculados ao papel 

histórico do COREN no contexto da história da enfermagem. 

 Dessa maneira, o estudo da História Oral compreende um modo de resgatar 

por meio, não só de fontes documentais, mas principalmente de fontes orais, 

acontecimentos e fatos daqueles que testemunharam e/ou vivenciaram a história.  

Esse levantamento deve ser feito com o máximo rigor científico para que o resgate 

histórico seja, dentro de suas possibilidades, o mais fidedigno possível.  

 

3.3 Método de Pesquisa 

 

3.3.1 Tipo de estudo 

 

 Trata-se de um estudo qualitativo, de natureza sócio-histórica. Esses estudam 

os diferentes grupos humanos, que levam em conta os espaços temporais nos quais 

estão inseridos (THOMPSON, 1987). 

 No desenvolvimento de uma pesquisa histórica, faz-se necessário, ao 

pesquisador, o domínio de algumas ferramentas a serem utilizadas, de passos a 

serem seguidos e a consciência das etapas a serem superadas. É necessário, 

assim, traçar como que um mapa, um roteiro ou prescrição que servirão de norte 

para a construção do trabalho de investigação histórica. A metodologia é vista, nesta 

linha, como o modo de enfocar os problemas e procurar soluções a partir de um 

plano sistemático (PADILHA; BORENSTEIN, 2005).  

 Para dar sustentação ao estudo, foram utilizados os recursos fornecidos pelo 

método da História Oral temática. Para Luckesi e Lopes (2011), a História Oral 

Temática é a modalidade mais útil em diferentes áreas do conhecimento acadêmico, 

pois as fontes orais quase sempre se equivalem às fontes documentais escritas, 

sendo bastante frutífera a utilização simultânea de ambas, uma em suporte da outra. 
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Tendo em vista essa pertinência, justifica-se a utilização da história oral temática no 

presente estudo. 

 A metodologia híbrida utilizada, a História Oral temática e fontes escritas 

possibilitaram a construção da história do COREN-PI, partindo do depoimento dos 

colaboradores sociais diretamente envolvidos na sua trajetória. Utilizar a “fala” como 

fonte de análise foi desafiador e surpreendente, pois ao longo das entrevistas 

percebeu-se a riqueza do contato com aquelas colaboradoras e conhecer suas 

histórias proporcionou além de conhecimento dos fatos vividos, momentos de 

emoção. 

 Essa realidade fez perceber a riqueza do método da história oral, por meio do 

qual os sujeitos constroem a história, baseados nas suas interpretações dos fatos. A 

partir delas, emergiram alguns elementos que possibilitaram a definição de temas 

reconstrutores da história do COREN-PI, como também, da definição da sua 

importância para construção da enfermagem profissional no Estado do Piauí. 

 

3.3.2 Fontes e Coleta de dados 

 

Este estudo utilizou fontes primárias e secundárias. As fontes primárias se 

constituíram de fontes orais, escritas e iconográficas. Segundo Nogueira (1996), há 

uma inter-relação e complementaridade entre fonte oral e fonte documental, o que 

as tornam indissociáveis. 

 As fontes orais foram buscadas por meio de depoimentos dos colaboradores 

do estudo, constituídos de oito colaboradoras assim distribuídas: três enfermeiras e 

uma auxiliar de enfermagem que participaram do processo de implantação do 

COREN-PI, e mais quatro enfermeiras que atuaram como conselheiras-presidentes 

no período temporal delimitado no estudo e que aceitaram participar da pesquisa. 

Os sujeitos do estudo receberam a denominação de colaboradores, por ser essa a 

recomendação de Merhy e Holanda (2010) nos estudos na perspectiva da história 

oral. Porém, além de colaboradores foram identificados pelos próprios nomes, 

conforme autorização assinada no Termo de Transferência de Direitos Autorais 

(ANEXO B). 

 Os depoimentos foram gravados em MP3 digital, passados em seguida para o 

computador, para que esses não fossem perdidos, por tratar-se de relatos 

importantes. O tempo de duração de cada entrevista foi em média 50 minutos. 
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As fontes escritas e iconográficas utilizados constituíram-se de documentos 

escritos, como atas, resoluções, decisões, relatórios e jornais, bem como fotografias 

do COREN - PI. A consulta aos documentos foi realizada na sede do conselho, após 

autorização da instituição (Anexo E).  E as fontes secundárias foram constituídas de 

artigos e livros produzidos sobre essa entidade, bem como a legislação relevante 

sobre o tema.  

 A partir dos objetivos estabelecidos, procedeu-se à busca de fontes 

documentais que disponibilizassem informações pertinentes ao estudo. Inicialmente, 

realizou-se um levantamento dos documentos escritos (atas, portarias, ofícios, 

resoluções, legislação) existentes no COREN-PI, com o objetivo de orientar a 

pesquisa. O trabalho foi organizado em uma cronologia, o que permitiu uma melhor 

visão e interpretação dos dados encontrados, fazendo-se assim uma ponte com o 

período histórico estudado em seus vários contextos.  

 As fontes orais oriundas dos fragmentos da memória individual, das 

associadas às fontes escritas, constituíram meios de inserção e contribuição dos 

responsáveis pela criação e evolução do COREN-PI na construção da memória 

coletiva da enfermagem profissional. Freitas (2006) considera que por meio da 

somatória das memórias individuais, tem-se a evidência de uma memória coletiva, 

capaz de fornecer elementos para a reconstrução da memória histórica. 

 Neste contexto, Luchesi e Lopes (2011) afirmam que na história oral a 

entrevista se desenvolve em um processo de conversação entre o pesquisador e o 

narrador, e é a maneira mais difundida e utilizada para coleta de dados.  

 Meihy e Holanda (2010) ressaltam que a história oral tem cinco momentos 

principais para sua realização: 1 – elaboração do projeto; 2 – o da gravação; 3 – 

estabelecimento do documento escrito e sua seriação; 4 – sua eventual análise; 5 – 

arquivamento e devolução social. Segundo o autor, há grupos que só aceitam a 

história oral após sua apresentação, depois de escrita e analisada.  

 Assim, todo processo de coleta dos dados foi realizado pela própria 

pesquisadora, no período de outubro de 2011 a julho de 2012 após realização do 

passo 1 – elaboração do projeto. Para a implementação do estudo obedeceu-se a 

dois procedimentos fundamentais, agravação e a transcrição.  

 A gravação, definida como o instante da materialização do documento inicial, 

é o momento de contato real com as fontes orais, e os entrevistados. Este momento 
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inclui: a pré-entrevista, que é o período que antecede a entrevista. Nesse momento 

ocorre um entendimento preparatório, para que as pessoas entrevistadas tenham 

conhecimento do projeto e do âmbito de sua participação. Meihy e Ribeiro (2011) 

enfatizam que deve ser informada, ao depoente, a pessoa que o indicou, quando 

existir. Essa orientação foi muito importante na realização das entrevistas, por se 

tratar de pessoas, na sua maioria, não mais pertencentes ao conselho e muitas 

encontrarem-se aposentadas. 

  As pré-entrevistas foram realizadas por meio de contatos com as 

colaboradoras por telefone, pessoalmente e/ou e-mail, oportunidade em que se 

explicou o projeto, convidando-as a participar do estudo. Em seguida, foram 

marcados os encontros para as entrevistas, respeitando a disponibilidade de cada 

uma quanto a dia, horário e local. Das 08 entrevistas realizadas, duas (02) foram 

realizadas no local de trabalho das colaboradoras, as demais foi realizado nos 

domicílios, o que possibilitou uma maior aproximação entre as partes. Ressalta-se a 

grande receptividade das colaboradoras e familiares, durante a realização das 

entrevistas, sendo observado o elevado nível de satisfação em estarem fazendo 

parte da pesquisa. 

 As entrevistas foram realizadas utilizando-se uma ficha contendo dados de 

identificação e um roteiro (Apêndice A) semi-estruturado para que cada entrevistado 

se organizasse em relação ao seu depoimento, cujo foco foi a trajetória histórica do 

COREN-PI. 

 Para Meihy e Ribeiro (2011) as entrevistas em história oral devem servir como 

meio ou fim. A pós-entrevista é a etapa que se segue à realização da entrevista, 

caracterizada por agradecimentos, que podem se dar por meio de cartas, email ou 

telefonemas, com o propósito de estabelecer a continuidade dos procedimentos 

metodológicos (MEIHY; RIBEIRO, 2011). Nessa fase, houve um caso em que a 

entrevistada complementou com algumas informações adicionais, aquelas dadas 

durante a entrevista. Estas informações adicionais não foram mais gravadas, apenas 

registradas. Passado esta primeira etapa, segue-se para a confecção do documento 

escrito, que segundo Meihy e Ribeiro (2011), compreende a textualização, 

transcrição, validação e autorização para uso e publicação.  

 A transcrição, etapa subsequente à entrevista, que se caracteriza pela 

passagem da gravação oral para o texto escrito digitado, quando as entrevistas 

devem ser transcritas na íntegra e retirado expressões, como vícios de linguagem, 
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sem prejudicar o sentido da frase. Para a edição, no primeiro momento, a partir da 

transcrição fiel da entrevista gravada, foram mantidas todas as palavras e 

expressões repetidas em quantidade suficiente para caracterizar o tipo de narrativa.  

 Segundo Thompson (1992), o historiador precisa desenvolver uma nova 

habilidade literária que permite que o texto escrito se mantenha tão fiel quanto 

possível. O autor relata que há um forte argumento em favor da transcrição integral 

das gravações como primeira etapa da escrita e apresentação da história. 

 Meihy e Ribeiro (2011) ressaltam, por sua vez, que a transcrição é 

considerada uma etapa demorada, que requer, para cada hora de gravação, pelo 

menos cinco horas para sua realização integral 

 A transcrição compreende as seguintes etapas: textualização, nesta etapa 

as perguntas existentes foram suprimidas e o texto foi construído na perspectiva do 

entrevistador que assumi a figura da primeira pessoa. A textualização ocorreu a 

partir da definição de palavras chave que demonstraram a frequência das situações 

vivenciadas numa sequência lógica das idéias dos entrevistados. Esta fase funciona 

como um guia para a recepção do trabalho (MEIHY; RIBEIRO, 2011); a transcrição 

que correspondeu à finalização do texto, ou seja, a obtenção da versão final do 

texto, com uma redação aprimorada com o objetivo de utilização científica, e foi 

realizada de comum acordo com o colaborador.  

 É o momento em que o aprimoramento da textualização ocorre com a 

interferência do autor do texto, o qual é refeito várias vezes, e deve obedecer a 

acertos combinados com o entrevistado que vai legitimar o texto no momento da 

conferência (MEIHY; HOLANDA, 2010). 

  Ao finalizar têm-se a etapa de validação, autorização para uso e 

publicação, que compreende a fase final da confecção do documento na qual o 

entrevistador valida o texto após os ajustes, a conferência e a substituição de 

termos, de modo a resultar numa melhor clareza e precisão no estilo. É uma das 

fases mais complexas e importantes de um trabalho em História Oral.  Segundo 

Meihy e Ribeiro (2011, p. 111) na validação e autorização para uso e publicação 

enfatiza-se: 

 
(...) nela confere-se o texto produzido por meio do diálogo, desde o primeiro 
contato, verifica-se e corrigi-se possíveis erros e enganos, legitima-se esse 
trabalho de interação de forma não hierarquizada e se valida a possibilidade 
de produção de conhecimento a partir do documento gerado. 
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 Neste processo, após a realização de cada entrevista, esta foi ouvida pela 

colaboradora, que confirmou seu discurso. Posteriormente, cada entrevista foi 

transcrita na íntegra e o texto final foi devolvido ao entrevistado para que fosse 

validado e, então, assinado o termo de transferência de direitos autorais para que 

possam ser publicados. Na confecção do documento foram realizados ajustes ao 

texto, com a inferência e/ou substituição de termos para manter a coerência.  

 Segundo Meihy e Holanda (2010) a conferência dos depoimentos poderá ser 

realizada por meio eletrônico, correio, ou um novo encontro com o entrevistado, 

estabelecendo prazo para devolução a pesquisadora. Os autores afirmam que a 

construção e a narração da memória do passado, tanto coletiva quanto individual, 

constituem um processo social ativo que exige ao mesmo tempo engenho e arte, 

aprendizado com os outros e vigor imaginário. 

 Tentou-se, nesta etapa, transformar a narrativa e elaborar um texto que 

pudesse ser lido com mais proveito, sem abandonar a essência da narração. Por 

isso, procurou-se conservar as características de um depoimento falado, recriando-o 

na intenção de fazê-lo compreensível à leitura, sem que se perdessem as 

singularidades da oralidade. 

 Após apresentação do estudo, as entrevistas gravadas em DVD, juntamente 

com a transcrição textual devidamente autorizada pelas colaboradoras, serão 

entregues ao Departamento de Enfermagem de Universidade Federal do Piauí, para 

serem guardadas pelo Grupo de estudos em Educação e História da Enfermagem e 

Saúde para posterior consulta. 

 

3.3.3 Organização e Análise de dados 

 

 Esta é a fase em que se dá a configuração das fontes, articulando todas as 

informações coletadas nas entrevistas e nos documentos existentes, que obedece a 

uma seqüência sugerida por Meihy e Holanda (2010). Visto que a análise na história 

oral deve revelar toda a extensão que a narrativa percorre para consolidar-se, esta 

etapa é indissociável dos fatos propriamente ditos.  

 A análise foi realizada após o mapeamento das entrevistas e das fontes 

documentais. Foram levados em consideração as falas, idéias, sentimentos, 

pensamentos e ações vivenciados pelos entrevistados. A interface entre o produto 

das entrevistas e os registros documentais fomenta o entendimento de como esse 
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contexto histórico foi determinante para a configuração e desenvolvimento do 

COREN-PI.  

 Inicialmente, foram extraídas as evidências e falas de acordo com o tema 

proposto, agrupando-as em dois lados e comparando-as em uma seqüência 

cronológica de acontecimentos, para a análise temática sobre a criação, implantação 

e consolidação do COREN-PI.  

  

3.3.4 Aspectos Éticos 

 

 O estudo obedeceu aos preceitos éticos estabelecidos pela Resolução 466/12 

do Conselho Nacional de Saúde (CNS) do Ministério da Saúde, que dispõe sobre 

pesquisa envolvendo seres humanos (BRASIL, 2012). Os colaboradores assinaram 

o termo de consentimento livre esclarecido (TCLE) (ANEXO A), após serem 

esclarecidos sobre os objetivos e os procedimentos utilizados.  

 Além do TCLE, os colaboradores também assinaram o termo de transferência 

de direitos autorais (TTDA) (ANEXO B). Por tratar-se de uma pesquisa histórica, foi 

utilizado o nome real das colaboradoras do estudo, autorizado no TTDA.  

 O projeto foi submetido à apreciação do plenário do Conselho Regional de 

Enfermagem do Piauí, durante a 441ª Reunião Ordinária do Plenário realizada no 

dia 05 de agosto de 2011, sendo autorizado e comunicado a esta pesquisadora por 

meio do Oficio nº 317/GAB PRESIDÊNCIA (ANEXO E). Foi ainda submetido ao 

Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal do Piauí – UFPI, que 

apresentou parecer favorável por meio CAAE nº 0330.0.045.000-11 em 29/08/2011 

(ANEXO D).  
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4 CIRCUNSTÂNCIAS HISTÓRICAS QUE ANTECEDERAM E VIABILIZARAM A 

CRIAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ 

 

Este item, consta da narrativa das circunstâncias históricas em que foi criado 

o COREN-PI e retrata o processo que tornou possível a sua criação e organização 

como órgão de representação da enfermagem no Estado.  Aborda ainda, as ações 

da Junta Especial que antecedeu a instalação do COREN-PI; a primeira eleição para 

compor o plenário e as ações desenvolvidas para a sua consolidação no Estado. 

É através do estudo da história, nas suas mais diversas modalidades e 

inspirações teóricas, que se tem a oportunidade de verificar as mudanças e 

transformações que ocorreram na enfermagem piauiense.   

  

4.1 A Junta Especial que preparou a criação e instalação do Conselho Regional 

de Enfermagem 

 

A Diretoria do COFEN, em cumprimento a Lei 5.905/1973, em sua primeira 

reunião elaborou um cronograma de atividades, que incluía a instalação dos 

CORENs. Nesse intento contou com o apoio do Conselho de Odontologia, que 

prontamente colocou à disposição do COFEN um assessor jurídico. 

Para a instalação dos Conselhos Regionais era necessário que fosse eleito o 

plenário de cada Conselho pelo voto dos profissionais de enfermagem, no entanto, 

os mesmos não poderiam votar, pois deveriam estar inscritos. Mas como era 

possível inscrevê-los e realizar as eleições se os Conselhos ainda não estavam 

instalados? (BELLAGUARDA; BUB; ELSEN, 2010) 

A superação desse problema adveio da criação das Juntas Especiais que 

foram instaladas nas capitais, onde seriam recebidos os Conselhos Regionais. Essa 

ideia foi sugerida pelo Conselho Federal de Odontologia e pelo Conselho Regional 

de Farmácia, que estavam auxiliando o COFEN (OLIVEIRA; FERRAZ, 2001). 

 
(...) O Conselho Federal de Enfermagem já existia, ele foi criado com a Lei 
nº 5.905 de 1973, mas ainda não tinha sido implantado nos estados, e para 
que isso ocorresse era preciso ter essas Juntas Especiais do Conselho 
Federal nos Estados (...) (Inez Sampaio Nery, 2012). 

 

As Juntas Especiais do Conselho Federal de Enfermagem (JECOFEN) foram, 

então, a forma encontrada para que as ações do COFEN pudessem ser organizadas 
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e efetivadas nos estados. Elas eram órgãos do próprio Conselho Federal e tinham 

“competências delegadas e atribuições definidas em regimento próprio para a 

adoção das providências preliminares para a instalação dos Conselhos Regionais”. 

 As Juntas Especiais foram criadas em agosto de 1975, inicialmente em vinte 

capitais brasileiras, sendo integradas por três membros (um coordenador, um 

assessor administrativo e um assessor econômico-financeiro) que deveriam ser 

escolhidos entre os profissionais de cada estado (COFEN, 1975). 

A finalidade das Juntas era cadastrar e receber a documentação de todos os 

profissionais que exerciam a enfermagem para habilitação à inscrição, bem como 

realizarem as eleições para os CORENs nos diversos Estados (OLIVEIRA; FERRAZ, 

2001, GARCIA; MOREIRA, 2009).  

Essa tarefa de cadastrar e receber a documentação, a diretoria do COFEN 

delegou para as Juntas, descentralizando, assim, suas ações. Sobre o objetivo das 

Juntas Especiais uma das colaboradoras do estudo se manifestou: “O objetivo do 

COFEN era, exatamente, constituir a Junta Especial, que faria a mobilização para a 

inscrição e a filiação das enfermeiras e dos auxiliares de enfermagem no Conselho” 

(Maria Vieira de Moraes, 2012). 

Outra peculiaridade das Juntas Especiais é que elas tinham objetivos e metas 

definidos, pois uma vez concluído os cadastros dos profissionais e realizado as 

eleições, elas seriam dissolvidas. “O prazo da Junta era até a instalação do 

Conselho. No momento que o conselho fosse instalado, com a primeira eleição, que 

eu inclusive fui a primeira presidente, a Junta deixaria de funcionar” e os conselhos 

já estariam instalados (Maria do Amparo Barbosa, 2012).  

No Piauí, nesta época (1975), existiam apenas 26 enfermeiras, que 

integravam a Associação Brasileira de Enfermagem - Seção Piauí (COREN-PI, 

1975). Sabia-se, no entanto, que para a instalação do Conselho seria necessário um 

número considerável de profissionais e o pequeno número existente no Estado 

poderia comprometer a instalação do regional, como deixa claro no depoimento a 

colaborada Maria do Amparo Barbosa (2012). 

 

(...) naquela época, já se sabia, por outros, que no Piauí não teria Conselho 
devido ao pequeno número de enfermeiras, além de outras coisas, e que 
nós poderíamos ficar sob a jurisdição de São Luis ou de Fortaleza. Nós 
achamos terrível essa possibilidade, não era possível. Então, mesmo 
poucas enfermeiras, nós nos propusemos a enfrentar e trabalhar no sentido 
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de instalar esta Junta especial e, conseqüentemente, o Conselho Regional 
de Enfermagem do Piauí. 

 

Neste contexto, a criação do COREN-PI se afigurava um desafio. Era preciso 

que a Junta Especial fosse estabelecida e que as enfermeiras contornassem o 

problema do pequeno número de profissionais, o que, conforme o depoimento da 

colaboradora foi feito com muita disposição e trabalho.  Além disso, o apoio da ABEn 

– seção Piauí também se mostrou fundamental, conforme se nota na fala a seguir.  

 
(...) A Junta Especial para criação do Conselho Regional de Enfermagem do 
Piauí, foi uma forma que o COFEN encontrou para implantar nos Estados 
os Conselhos, e teve o apoio da Associação Brasileira. O COFEN confiou 
na ABEn, que, aqui no Piauí, era presidida por mim. Então eu, como 
presidente da ABEn, achava que a gente não poderia deixar passar essa 
oportunidade (...) (Maria do Amparo Barbosa, 2012).  

  

 Dessa forma, a Junta Especial do Piauí foi instalada em 04 de Agosto de 

1975. Ela era composta pelas enfermeiras Filomena Lelis Camelo, sua 

coordenadora, e Inez Sampaio Nery, que exercia a função de assessora 

administrativa (figura1), além da auxiliar de enfermagem Francisca das Chagas 

Sousa, assessora econômico-financeira, todas indicadas pela ABEn – Seção Piauí e 

empossadas pela Presidente do Conselho Federal à época, enfermeira Maria Rosa 

Sousa Pinheiro (COREN-PI, 1975).  
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Figura 1 – Composição da Junta Especial do Conselho Federal de Enfermagem 
no Piauí, agosto/1975. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fonte: Arquivo documental do COREN-PI 
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 A cerimônia de posse da JECOFEN-PI (figura 2) ocorreu no Auditório do 

Instituto Nacional de Previdência Social (INPS). Nesse evento participaram, 

compondo a mesa de honra Maria do Amparo Barbosa Presidente da ABEn – Seção 

Piauí; Dr. Jurandir Mendes Soares, Secretário de Saúde do Estado: Dr. Edilberto 

Duarte Lopes Diretor do Hospital Getúlio Vargas (HGV); Enfermeira Francisca 

Almeida Leal, Chefe do Serviço de Enfermagem do INPS-PI; Irmã Orminda de 

Santana de Oliveira, Diretora da Escola de Auxiliar de Enfermagem Irmã Maria 

AntoinetteBlanchot; Sra. Daisé Pinho Vechi, Coordenadora do Serviço de Normas e 

Assistência Técnica do Ministério da Saúde; Maria do Amparo Salmito, médica 

Chefe de seção de programação e planejamento da Secretária da Saúde; Sra. 

Antonia Nilza Leitão, representante da União Nacional dos Auxiliares de 

Enfermagem (UNAE) e Maria Vieira de Moraes,  Vice – Presidente da ABEn – Seção 

Piauí, que secretariou os trabalhos. O comparecimento nesta solenidade de várias 

autoridades demonstrou a importância do órgão para a sociedade piauiense e sua 

representação para os profissionais de enfermagem (COREN-PI, 1975). 

Após a cerimônia de posse, a Junta Especial passou a funcionar numa sala 

cedida pela Escola de Auxiliar de Enfermagem Maria AntoinetteBlanchot e nesse 

período, as suas atividades centraram-se no cadastramento dos profissionais de 

enfermagem do Estado. Esta tarefa teria sido ainda mais difícil não fosse o auxílio 

dos atendentes e auxiliares de enfermagem, pois, como se assinalou o número de 

enfermeiros no estado era reduzido como reforça a colaboradora: 

 
Como as enfermeiras e os auxiliares de enfermagem naquela época eram 
poucos, contamos com a ajuda dos provisionados, que eram os atendentes 
de enfermagem. Eles tinham que se inscrever no conselho. Nós fazíamos a 
relação deles para saber quantos tinham por serviço, e cobrava toda 
documentação que era necessária para eles participarem do conselho (Inez 
Sampaio Nery, 2012). 

 

 Além do cadastro dos profissionais de enfermagem e provisionados 

(atendentes de enfermagem), A JECOFEN organizou a primeira eleição do 

Conselho Regional de Enfermagem, em 21 de outubro de 1975, para composição do 

plenário do COREN-PI, com mobilização das entidades de enfermagem no Estado, 

como a ABEn e a associação de sindicatos dos auxiliares e atendentes de 

enfermagem, que juntos montaram uma chapa para concorrer às eleições, que foi 

assim organizada: Quadro I – Enfermeiros: membros efetivos, Maria Vieira de 

Moraes; Inez Sampaio Nery; Maria do Amparo Barbosa; membros suplentes: 
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Francisca Ribeiro de Almeida Leal; Filomena LelisCamello; Maria de Lourdes da 

Costa Matos. Para os quadros II e III – Técnicos e Auxiliares de Enfermagem: 

membros efetivos, Raimundo Alves Brito; Francisca das Chagas Sousa e membros 

suplentes Maria das Graças Meneses da Silva e Rivaldo Alves de Assis (COREN-PI, 

1975). 

 
Figura 2 – Termo de posse dos membros da Junta Especial do COREN-PI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fonte: Arquivo documental do COREN-PI 
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Dessa forma, a eleição para os CORENs foram realizadas no mesmo dia em 

vinte e dois estados, numa ação planejada e organizada, no cumprimento as 

determinações do COFEN e da Lei 5.905/1973, que enfatiza a obrigatoriedade do 

órgão em todos os Estados. O comparecimento dos profissionais de enfermagem às 

urnas demonstrou a importância e urgência da regulamentação da profissão 

(GARCIA; MOREIRA, 2009).  

No Piauí, as eleições ocorreram na sede da Escola de Auxiliar de 

Enfermagem “Irmã Maria Antoinette Blanchot” e foi um momento de regozijo para a 

enfermagem, pois se concretizava a regulamentação da profissão no Estado. 

Fizeram parte da Comissão de eleição como escrutinadoras as enfermeiras Irmã 

Orminda Santana de Oliveira e Deusamar Cesar Meneses e ainda, a auxiliar de 

enfermagem Francisca Ivanilde Sampaio (COREN, 1975). Após realização do 

escrutínio, os resultados foram encaminhados ao COFEN para que fosse 

homologado. Com a conclusão da eleição, encerraram-se as funções da Junta 

Especial. 

Vale ressaltar que a referida Junta cumpriu as atividades que lhe foram 

atribuídas com dedicação e empenho de todos os componentes envolvidos no 

processo, que romperam e superaram as dificuldades para implantação do COREN-

PI e com essa luta marcaram para sempre a história da enfermagem piauiense. 

 

4.2 Ações desenvolvidas para a organização do Conselho Regional de 

Enfermagem do Piauí 

  

 O primeiro Plenário do COREN-PI eleito para o triênio 1975 a 1978 foi 

composto por membros efetivos representados pelas enfermeiras Maria do Amparo 

Barbosa, Inez Sampaio Nery; Maria Vieira de Moraes e os auxiliares de enfermagem 

Francisca das Chagas Sousa; Raimundo Alves de Brito. Os membros suplentes 

foram as enfermeiras Filomena LelisCamello, Francisca Ribeiro de Almeida Leal e 

auxiliares de enfermagem Maria das Graças Menezes Silva e Rivaldo Alves de 

Assis. Seguindo normativos da Lei 5.905/73 o plenário eleito, deveria em sua 

primeira reunião promover eleição interna para compor a Diretoria, Comissão de 

Tomada de Contas, Delegado eleitor e Comissão de Ética, para um mandato de um 

ano (COFEN, 2002).  
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  A mesma Lei, no seu artigo 13º, assegura que “cada Conselho Regional 

elegerá seu Presidente, Secretário, Tesoureiro, admitida a criação de cargos de 

Vice-Presidente, Segundo Secretário e Segundo Tesoureiro, para os Conselhos com 

mais de doze membros” (COFEN, 2002). Para cumprir, então, a legislação, na 

primeira reunião realizada pelo novo plenário, em 05 de novembro de 1975, por 

meio de escrutínio secreto foi eleita a primeira Diretoria do Conselho, cujos membros 

foram: como Presidente, Maria do Amparo Barbosa, Secretária, Inez Sampaio Nery, 

Tesoureira, Maria Vieira de Moraes; Comissão de Tomada de Contas Francisca 

Ribeiro de Almeida Leal, Francisca das Chagas Sousa e Raimundo Alves de Brito; 

Delegado eleitor Maria do Amparo Barbosa; Comissão de Ética Maria Vieira de 

Moraes como presidente, Filomena Lelis Camello como vogal (COREN-PI, 1975). 

 Nessa mesma data foi dada posse à nova diretoria (figura 3), que aconteceu 

no auditório da clínica pediátrica do Hospital Getúlio Vargas. Na reunião da diretoria 

da ABEn – PI de 05 de dezembro de 1975, foi feita referência a esse fato, 

demonstrando a parceria que existia entre as duas instituições(MOURA, 2010). 

Com muito entusiasmo, a presidente explicou detalhadamente o que é o 
Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) que, para nós, foi um prêmio 
valioso e de grande significação, sendo a senhora presidente merecedora 
de aplausos pelo gesto cativante e compreensivo demonstrado durante a 
explicação, ou melhor, fez compreender por cada sócia a responsabilidade 
e importância de encarar com amor o COREN (ABEn-PI, 1975). 

 Convém mencionar que a nova diretoria iniciou seus trabalhos com o desafio 

de organizar a entidade no Estado. Dentre as ações a serem realizadas, 

destacavam-se a de providenciar sede própria para o Conselho; efetivar o registro 

de todos os profissionais de enfermagem e esclarecê-los sobre o papel e a 

importância do órgão, bem como elaborar o primeiro Regimento Interno do COREN-

PI (COREN-PI, 1975). 

Esse período inicial de trabalhos foi difícil, não só pelo pequeno número de 

enfermeiras no Estado, mas também, em face ao momento político que se 

encontrava o país na década de 1970, com uma Ditadura Militar implantada no seio 

do governo federal. A despeito disso, o trabalho foi iniciado pela gestão do 

Conselho, com o cadastramento e inscrição dos profissionais de enfermagem, com o 

objetivo de fortalecer o órgão, no que teve a colaboração da ABEn. Para 

consolidação dessas ações o COREN-PI dispunha de normativos, como a 
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Resolução COFEN nº 06 de agosto de 1975 que “cria condições econômicas para o 

processamento da instalação dos CORENs” (COREN-PI, 1975 – 1978). 

 

Figura 3 – Termo de posse do primeiro plenário do COREN-PI, triênio 
1975/1978 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fonte: Arquivo documental do COREN-PI 
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 Mesmo com a existência desses atos normativos, resoluções e portarias, era 

uma época difícil, e o grupo que estava à frente do COREN- PI enfrentou as 

adversidades com determinação, como nos exemplificam as colaboradoras.  

Nós fizemos um movimento grande no Estado, inclusive indo a outros 
municípios, visitando Parnaíba, Floriano, para ver se conseguíamos um 
número de inscritos favorável para fortalecer a instalação do Conselho 
(Maria do Amparo Barbosa, 2012). 

(...) O trabalho foi de muita mobilização, muita conscientização, 
principalmente aqui em Teresina, pois só muitos anos depois foi que o 
conselho passou a atuar no interior. Era conscientizando para os objetivos 
do conselho, lembrando sempre que este veio para melhorar as condições 
para a enfermagem. A enfermagem teria mais autonomia (...) foi um 
trabalho intenso e muito difícil (Francisca das Chagas Sousa, 2012).  

  

 Vale enfatizar que o trabalho desenvolvido pelos membros da Diretoria do 

COREN-PI foi decisivo para a estruturação do órgão, pois implementaram 

estratégias de mobilização para buscar os profissionais de enfermagem e fazer com 

que se registrassem no conselho. Instituíram ainda a obrigatoriedade de pagamento 

de taxas e emolumentos (valor pago pelo requerente no momento do pedido de 

registro) que forneceriam recursos financeiros para o funcionamento e a 

manutenção do órgão. Os profissionais de enfermagem, no entanto, relutavam em 

pagar tais valores, e foi necessário um trabalho de convencimento por parte do 

próprio Conselho e da ABEn, conforme relata a colaboradora. 

(...) As pessoas tinham que pagar as taxas, porém ninguém queria. Elas 
perguntavam por que deveriam pagar, pois não entendiam a razão. Mas o 
Conselho e a ABEn fizeram um trabalho mostrando a importância do 
pagamento, a necessidade de manutenção do órgão, de estruturar para 
atender o pessoal de enfermagem (Francisca das Chagas Sousa, 2012). 

 

A capital do Estado do Piauí era pequena e o número de profissionais no 

referido Estado também, portanto os valores das taxas e emolumentos não eram 

suficientes para manter o COREN-PI. Por essa razão, era necessário que outros 

recursos fossem captados por meio de atividades como evento, estratégia utilizada 

pela gestão do Conselho à época. 

 
(...) O fato de nós estarmos numa cidade pequena com um número de 
enfermeiras e auxiliares de enfermagem reduzido, fazia com que nós 
tivéssemos de trabalhar no sentido de criar eventos que pudessem nos 
fortalecer com recursos financeiros, já que sem dinheiro a gente não podia 
fazer nada. Então realizamos eventos, buscamos patrocínio de pessoas e 
instituições (...) (Maria do Amparo Barbosa, 2012).  
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 Outra estratégia empreendida pela Diretoria do COREN-PI foi o 

esclarecimento dos profissionais sobre a Lei 5.905/73, pois a demanda para 

inscrição no conselho era pequena e existia um contingente de profissionais de nível 

elementar, o que levou a diretoria a buscar estratégias e promover ações abordando 

os objetivos e importância do COREN para a enfermagem. Assim, durante a 

segunda reunião plenária (1976) foi entregue pela presidente pastas contendo 

Resoluções, leis, decretos, portarias e o regimento interno do COFEN e CORENs, 

para que todos ficassem cientes e estudassem os documentos, a fim de divulgá-los 

nos seus locais de trabalho, como se observa no depoimento da colaborada. 

(...) Porque ninguém sabia, nem os próprios membros não sabiam o que era 
o COREN. Eu vou me inscrever no COREN só para dar meu dinheiro? Isso 
não era possível. Tinha que haver uma conscientização. Então nós 
trabalhávamos nesse sentido. Nós estudávamos e organizávamos os 
grupos, reuniões, cursinhos para explicar realmente qual era o objetivo e a 
finalidade do COREN (Maria do Amparo Barbosa, 2012).  

 

 Nesse sentido, essa gestão também se organizou e elaborou um roteiro de 

trabalho a ser seguido durante as reuniões plenárias ordinárias e extraordinárias, 

para otimizar o tempo, pois já naquele período os profissionais de enfermagem 

trabalhavam muito. Segundo registros do COREN-PI (1976) esse roteiro 

compreendia algumas etapas: leitura e comentários da ata anterior para aprovação; 

assinatura do livro de presenças por todos os participantes; verificação de quorum 

pela secretaria; leitura de documentos recebidos, e abertura dos trabalhos pela 

presidente (COREN-PI, 1976). 

 Outra ação importante do grupo foi à divulgação de notícias referentes ao 

órgão, tanto na imprensa local, quanto no Boletim Informativo do COFEN.  O Boletim 

Informativo do COFEN foi planejado desde o primeiro ano de atividade do órgão, em 

1975, com o objetivo de levar notícias de interesse dos profissionais de enfermagem 

aos Conselhos Regionais e demais entidades oficiais ou privadas, de caráter 

regional ou nacional. Nele eram publicados também atos administrativos e 

normativos da autarquia. Os CORENs que não possuíam órgão próprio de 

divulgação encaminhavam suas notícias para que fossem publicadas no Boletim do 

COFEN, difundindo as realizações dos diversos regionais (GARCIA; MOREIRA, 

2009). 

 Nesse trabalho de levar informações úteis aos profissionais, a enfermagem 

piauiense contou com o auxilio da imprensa local na divulgação das ações de 
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enfermagem, facilitado pelo fato de as enfermeiras da gestão gozarem de prestígio 

perante aos órgãos de comunicação. É o que registra o depoimento da 

colaboradora. 

As enfermeiras mais antigas tinham muito prestígio. Nós tínhamos notícias 
no jornal e no rádio gratuitamente. Na época um importante jornalista, José 
Lopes dos Santos (...) nos ajudou muito na divulgação das ações da 
profissão. (Maria dos Aflitos Miranda Barros, 2012). 

 Além desses problemas e ações, ressalta-se a luta dessa Diretoria do 

COREN-PI pela aquisição de um local para o funcionamento adequado do órgão. 

Até meados de maio de 1976 o COREN-PI funcionou em uma sala cedida pela 

Escola Auxiliar de Enfermagem Maria Antoinette Blanchot, onde atualmente funciona 

a Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual do Piauí (FACIME). No 

entanto, como a sede era provisória, o grupo teve que conseguir outro local, que 

pudesse garantir atendimento aos seus inscritos e que tivesse estrutura apropriada 

para guarda de documentos. 

 
(...) Uma de nossas preocupações era exatamente com o local, pois nós 
precisávamos conseguir um espaço bem localizado para facilitar o acesso 
aos profissionais de enfermagem. Quando nós saímos da Escola Maria 
Antoinette Blachot, foi alugada uma casa, onde hoje fica a Clinica Flavio 
Santos, com a ajuda do COFEN, que pagava o aluguel para nós. Então 
começamos a comprar o mobiliário, mesa, cadeira, armário e outras coisas 
mais (...). Todas as enfermeiras, principalmente aquelas que já começavam 
a se inscrever no COREN, doavam alguma coisa, e assim tivemos a 
primeira sede oficial do COREN (Maria Vieira de Moraes, 2012). 

 

 A definição de um espaço físico para sediar os conselhos regionais era uma 

exigência legal imposta pelo COFEN, para sua organização e funcionamento, tendo 

em vista que guardaria documentos oficiais dos inscritos (CARVALHO, 2008).  

 Nesse sentido, durante a realização da 5ª reunião ordinária, em três de maio 

de 1976, a Presidente do COREN-PI, Maria do Amparo Barbosa, anunciou a 

mudança do regional para a casa que havia sido alugada, localizada na Rua 1º de 

Maio cidade de Teresina - PI. A sede foi inaugurada no dia 12 do mesmo mês, 

durante as comemorações da Semana Brasileira de Enfermagem.  

O contrato do aluguel da nova sede foi assinado por um prazo de três anos, e 

era pago pelo COFEN, até que o regional se estruturasse e tivesse condições 

financeiras para se manter (COREN-PI, 1976).  

Nesse prédio, além do COREN-PI, passou a funcionar, também a ABEn –

Seção Piauí e a APAATE (Associação Profissional dos Atendentes, Auxiliares e 
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Técnicos de Enfermagem). Um dos desafios da nova diretoria, neste aspecto, foi 

garantir a integração entre as instituições que formavam a enfermagem no Estado, 

como se observa no depoimento da colaboradora.  

 

(...) Nós tivemos a preocupação naquela época de integrar as instituições 
da enfermagem e, então, resolvemos levar também a ABEn e APAATE para 
a nova sede, pois tanto a ABEn como a APAATE tinham apenas uma sala 
para receber seus filiados e suas correspondências. Nossa intenção era 
fazer a integração entre as instituições da enfermagem aqui no Piauí (Maria 
Vieira de Moraes, 2012). 

  

 Mesmo com essa tentativa de integração entre as sociedades de enfermagem 

local, o mandato da primeira gestão do COREN-PI foi marcado por dificuldades 

financeiras para viabilizar os projetos pensados por essas mulheres, que tinham um 

sonho de ver a enfermagem local se desenvolver.  

 O grau dessas dificuldades pode ser observado no depoimento da 

colaboradora Maria do Amparo Barbosa (2012), que enfatiza a coragem que tiveram 

as enfermeiras da época: “Nós entramos nessa luta com bastante força. Têm horas 

que eu penso que eu era doida, eu não sei se hoje eu teria coragem de fazer tudo 

aquilo, porque enfrentei muitas dificuldades”. As dificuldades, no entanto, não 

desanimaram o grupo, pelo contrário nos fortaleceram na busca de novas 

conquistas. 

 Na ata da 24ª Reunião Ordinária do COREN-PI (1978), a presidente Maria do 

Amparo Barbosa comunicou às presentes a fase financeira difícil, que vinha 

passando o COFEN, e a consequente necessidade de contenção de despesas pelos 

CORENs. O COREN-PI, como outros CORENs eram ajudados financeiramente pelo 

COFEN e por CORENs mais abastados, como os de São Paulo, Rio de Janeiro, 

Minas Gerais. Com a crise financeira do COFEN e o momento difícil por que 

passavam os conselhos maiores, o regional piauiense teria que reduzir despesas, 

pois o repasse de recursos sofreria uma diminuição. Além disso, a dependência de 

outros Conselhos Regionais não continuaria como faz notar a colaboradora em seu 

depoimento. 

 
(...) A situação ficou difícil, nós recebíamos muita ajuda financeira de outros 
conselhos de melhores condições, mas chegou o momento de tomar uma 
decisão, nós não poderíamos mais ficar sendo auxiliados, subsidiados, 
pelos outros conselhos que estavam em melhores condições como de São 
Paulo, Rio de Janeiro. Ai então surgiu à ideia de entregar a casa, por que as 
despesas eram grandes e já não tínhamos mais como fazer (Maria Vieira de 
Moraes, 2012). 
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  Em 1978, o COREN-PI foi comunicado que não receberia mais ajudas 

financeiras dos CORENs de estados que vinham contribuindo, em face às 

dificuldades também por eles enfrentadas. Essa situação levou as enfermeiras da 

primeira gestão a deixarem a casa em que funcionava a sede do COREN, pois não 

tinham condições de arcar com os custos, que até então vinham sendo financiados 

pelo COFEN, e ajudas recebidas de outros regionais. Essa situação fez com que as 

aguerridas conselheiras do COREN-PI buscassem outros reforços para 

solucionarem o problema da sede.  

  Nesse sentido, as conselheiras procuraram o apoio do Governador do Estado 

à época, Dr. Lucídio Portela Nunes, que cedeu um apartamento, pertencente ao 

Estado, no condomínio IAPEP, Bloco F apartamento 32, localizado na Rua Santa 

Luzia, para que o órgão fosse abrigado. Este fato é confirmado no depoimento. 

 

(...) Tivemos a ideia, e eu juntamente com a Amparo Barbosa, Inez Nery e 
Maria dos Aflitos, fomos ao Dr. Lucídio Portela, na época Governador do 
Estado. Ele nos cedeu um daqueles apartamentos que tem na Rua Santa 
Luzia, no IAPEP e nós nos transferimos pra lá, levando conosco, da mesma 
forma, a ABEn e a APAATE (Maria Vieira de Moraes, 2012). 
 
(...) Dr. Lucídio, governador do Estado, foi uma pessoa que nos ajudou 
muito (...) cedendo o apartamento do IAPEP (Maria do Amparo Barbosa, 
2012). 

 O documento de cessão do apartamento só seria recebido na gestão 

seguinte, eleita em outubro de 1978, mas o esforço da primeira gestão em conseguir 

o apartamento ficou marcado na história, conforme relata a colaboradora Maria dos 

Aflitos Miranda Barros (2012), presidente do conselho nessa nova gestão. 

(...) mudamos para outra sede, o que coincidiu com o inicio desta gestão. A 
ajuda que vinha dos outros CORENs, a partir de então não viria mais. Então 
procuramos resolver essa situação, entregando a casa que era alugada e 
passando para um apartamento que foi cedido pelo Governador do Estado 
a pedido da Maria do Amparo Barbosa.Fizemos também um ofício, 
mostrando para ele nossa situação, e ele cedeu este apartamento, que era 
do IAPEP-Instituto de Aposentadoria dos Servidores do Estado do Piauí. 

 Um fato curioso é que o Conselho não tinha recursos sequer para arcar com a 

mudança.  As enfermeiras organizaram um mutirão, com a ajuda de parentes, para 

transferir móveis e documentos para a nova sede. Conforme relata Maria dos Aflitos, 

o mutirão foi uma estratégia utilizada para contornar a falta de recursos. Em 07 de 
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junho de 1979, finalmente foi recebido o documento de cessão do imóvel que 

abrigaria o COREN, a ABEn e a APAATE. 

 A situação relatada pela colaboradora demonstra as dificuldades enfrentadas 

pelas enfermeiras que se encontravam à frente do COREN-PI na época para 

garantir, apesar da falta de recursos financeiros, o seu pleno funcionamento. 

 O COREN-PI permaneceu na sede da Rua Santa Luzia até 1991, mas a 

ABEn – seção Piauí, permaneceu e continua lá até hoje.  Com a expansão da 

profissão, com a criação e abertura de novos cursos de auxiliar e técnicos de 

enfermagem e a saída de novos egressos da Universidade Federal, no entanto, o 

espaço físico da sede tornou-se pequeno para comportar a estrutura administrativa 

do conselho e abrigar os diversos serviços que deveriam ser oferecidos aos 

inscritos.  

 Mais uma vez, na busca para resolver a situação, em maio de 1991 foi 

comprada, com a ajuda do COFEN, uma casa na Rua Magalhães Filho 655/Sul, 

Teresina-PI (figura 4) para o funcionamento da nova e definitiva sede do Conselho, 

onde até hoje se encontra. O local foi escolhido considerando que a maioria dos 

serviços de saúde existentes concentrava-se nas suas proximidades, o que facilitaria 

o acesso para os profissionais de enfermagem, que, em sua maioria, ali 

trabalhavam.   

 A sede da Rua Magalhães Filho passou, em 2011, por uma grande reforma, 

com arquitetura moderna, ampla e organizada (figura 5), para acolher seu mais de 

18.000 inscritos. A evolução, desde a primeira e temporária sede ainda na Escola de 

Auxiliar de Enfermagem Maria Antonieta Blanchot até a moderna sede atual, 

demonstra o esforço e o trabalho de várias gerações de enfermeiras que se 

dedicaram ao COREN-PI. 
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Figura 4 – Sede própria do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí (1991) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fonte: Arquivo fotográfico do COREN-PI 

 

Figura 5 – Sede atual do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí 
inaugurada em 1º de agosto de 2011 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fonte: Arquivo fotográfico do COREN-PI 
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5 A INSTITUCIONALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO DA 

ENFERMAGEM PELO COREN-PI 

 

O presente item enfoca os aspectos legais da fiscalização do exercício 

profissional e a efetivação da fiscalização pelo Conselho Regional de Enfermagem 

do Piauí, levando em consideração o contexto histórico e social no período do 

estudo. 

 As primeiras gestões dos Conselhos Regionais tiveram como foco de 

trabalho estruturar os aspectos físicos e organizacionais desses órgãos, além de 

elaborar e normatizar instrumentos que pudessem atender ao disposto na lei 

5.905/73. Embora o sistema COFEN/CORENs tenha sido criado com a finalidade de 

disciplinar e fiscalizar o exercício dos profissionais de enfermagem, levar a cabo 

essa tarefa, foi difícil. À época, o mais importante era concretizar a instalação do 

Conselho, na superação de todos os problemas associados a essa missão.  A 

institucionalização da fiscalização era um objetivo que não podia ser de pronto 

alcançado. 

 

5.1 Os Aspectos Legais da Fiscalização do Exercício Profissional 

 

 A fiscalização do exercício profissional de acordo com a Lei nº 5.905/73 era 

atribuição precípua do sistema COFEN/CORENs, que deveria funcionar de forma 

coordenada, com o COFEN, sendo responsável pelas normas gerais, e os CORENs 

de cada Estado, responsáveis por implementar na prática as orientações elaboradas 

pelo COFEN (COFEN, 2000) 

 A primeira norma que deu início ao sistema de fiscalização do exercício 

profissional da enfermagem foi a Resolução COFEN nº 30/1976 que aprovou o 

“sistema de fiscalização do exercício profissional e de recrutamento do pessoal de 

enfermagem”. A resolução foi assinada pela presidente do COFEN à época, Maria 

Rosa Sousa Pinheiro, que a encaminhou a cada Conselho Regional para que fosse 

implementada (COREN-PI, 1976).  

  Essa resolução tinha como finalidade assegurar a uniformidade de 

procedimentos e proporcionalidade dos recursos a serem aplicados pelos CORENs 

na realização da fiscalização, como também determinava a criação, de delegacias 

pelos CORENs, visando dinamizar o sistema de fiscalização e o recrutamento de 
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pessoal de enfermagem. A idéia era capilarizar as ações do Conselho, permitindo 

que elas abrangessem um número maior de profissionais, não se concentrando 

apenas na capital. A resolução determinava, ainda, a contratação, em regime 

celetista, de enfermeiros para atuar como fiscais, cujas atribuições seriam, além da 

fiscalização do exercício profissional, a divulgação das leis, regulamentos e atos 

normativos referentes às atividades da autarquia. (COFEN, 1976).   

Apesar da normatização instituída pelo COFEN, os primeiros anos de 

funcionamento do Conselho Regional de Enfermagem no Piauí foram dedicados, 

quase que exclusivamente, para sua organização administrativa, embora em alguns 

momentos se percebesse a preocupação dos conselheiros com a imperiosa 

necessidade de fiscalizar o exercício da enfermagem. 

 
Mostrar para os profissionais, que o conselho era uma instituição de 
fiscalização do exercício, e também fazer com que compreendessem que a 
fiscalização sobre eles, sobre o seu comportamento, era um benefício 
importante, que elevaria a categoria, foi uma necessidade sentida pelo 
Plenário do COREN-PI. A fiscalização traria a categoria a um novo patamar 
de reconhecimento (Maria Vieira de Moraes, 20012).  

 
 A fiscalização quase não existia, só quando éramos chamadas, pois 
naquele tempo a gente não tinha dinheiro.  Lembro que só a partir da 
gestão de 1987, foi que começou a acontecer efetivamente à fiscalização. 
Antes nós só apurávamos os casos que eram denunciados. (Francisca das 
Chagas Sousa, 2012). 
 

 

 As primeiras diretorias do COREN-PI compreendiam que a implantação da 

fiscalização seria o “ponto máximo” para o crescimento do número de inscrições e 

para divulgação do Conselho, porém, as condições desfavoráveis tornavam 

necessário adiar essa tarefa. No depoimento a seguir, pode-se observar que as 

enfermeiras estavam cientes dessas circunstâncias, e como, a despeito delas, 

tentavam encontrar maneiras de atender as demandas notificadas. 

(...) Tínhamos consciência da necessidade da fiscalização, porém não 
tínhamos condições de manter os deslocamentos. Mas certamente, se 
houvesse uma denúncia, isso seria feito na base do mutirão. Como as 
outras coisas que foram feitas (Maria dos Aflitos Miranda Barros, 2012). 
(grifo nosso) 

 Os depoimentos de Francisca das Chagas Sousa e Maria dos Aflitos Miranda 

Barros citados demonstram que o problema financeiro era um grande empecilho 

para a efetivação da fiscalização, pois a arrecadação do COREN-PI não era 

suficiente para arcar com os custos necessários desse processo. 
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Segundo o depoimento de Maria dos Aflitos Miranda Barros (2012), as 

enfermeiras, durante sua gestão (1978-1981), sabiam que o COREN era, 

prioritariamente, um órgão para a fiscalização do exercício profissional e que deveria 

exercer de forma efetiva esse mister. No entanto, para que isso ocorresse sem que 

o sistema de saúde ficasse prejudicado, deveriam existir profissionais qualificados 

para repor a mão-de-obra desqualificada existente. Um dos problemas que se 

apresentavam era o descompasso entre a necessidade e a oferta de profissionais 

qualificados.   

Nesse período, as atividades de enfermagem eram, em sua maioria, 

desempenhadas por atendentes de enfermagem (provisionados), que 

representavam a maioria do pessoal que trabalhava nos hospitais do Estado. No 

entanto, devido à sua formação elementar, tornava-se difícil a implantação de 

qualquer ação fiscalizatória, como se pode ver nos relatos a seguir. 

 

Então não adianta você só fiscalizar, botar para fora! E põe quem 
substituindo? Quem, se nós não tínhamos a mão de obra? Foi uma época 
muito difícil. Você saber que tem uma atendente que não tem a devida 
qualificação, mas você é obrigada a ficar com ela, por que você não tem o 
profissional qualificado para substituí-la (...). (Maria dos Aflitos Miranda 
Barros, 2012). 

  

 Um exemplo do nível de formação dos atendentes de enfermagem à época é 

dado no seguinte relato da colaboradora, em que expressa a preocupação que 

sentia pelos erros grosseiros cometidos pelos referidos atendentes, que não tinham 

a qualificação necessária. 

(...) Quando trabalhei no HGV, só havia atendentes de enfermagem. Eu 
quase fiquei doida! Eu via atendente tirando a pinça do esterilizador e 
colocando embaixo da torneira. Com todo o conhecimento que tinha, ver 
uma cena dessas... Eu até gritei no meio da enfermaria, por que não 
aguentei ver aquilo (Maria dos Aflitos Miranda Barros, 2012). 

Os depoimentos da colaboradora mostram quea Diretoria do COREN-PI da 

época passava por um dilema, pois grande parte do serviço de enfermagem era 

realizada pelas atendentes de enfermagem e se o Conselho programasse a 

fiscalização do exercício afastaria um contingente significativo destes profissionais 

dos hospitais e não havia profissionais habilitados para substituí-los no atendimento. 

 Nesse sentido, o problema apresentava contradições, tendo em vista que a 

razão de ser dos Conselhos Profissionais era, justamente, afastar esses maus 
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profissionais, sem a qualificação mínima para exercer as atividades da enfermagem. 

Mas, uma vez implantado o Conselho, percebeu-se que esse era um objetivo que 

não poderia ser alcançado de forma rápida sem que o atendimento de enfermagem 

dos hospitais entrasse em colapso. Existia a necessidade de formação de um corpo 

de profissionais qualificados que pudesse substituir os atendentes de enfermagem. 

 Dessa maneira entende-se que a criação dos Conselhos foi um projeto de 

vanguarda para a época, considerando que a situação de pessoal de enfermagem 

existente no Brasil e no Piauí ainda apresentava um quadro de pessoas sem 

nenhuma qualificação para exercer as atividades de enfermagem. 

 Todavia, mesmo com os problemas existentes, a diretoria do COREN-PI, ao 

tomar conhecimento de fatos que feriam o código de deontologia, investigava e 

buscava solucionar a questão.Exemplo disso foi um caso apontado pela 

colaboradora por Maria Vieira de Moraes (2012), que chamou atenção dos 

noticiários locais, na época e que é ilustrativo da fiscalização exercida no período. A 

diretoria do conselho tomou conhecimento de que um atendente de enfermagem 

mantinha uma clínica de aborto, uma conduta ilícita e grave. 

“Nós enfrentamos alguns problemas, me lembro bem de um, que foi a 
questão do aborto, com clínicas de abortos abertas, e os jornais dizendo 
“enfermeiro faz aborto”! Aqui havia uma clínica de aborto famosa, de um 
atendente de enfermagem, que era funcionário do HGV. Além de fazer o 
aborto, ele utilizava lençóis do próprio HGV. Essa foi uma luta importante 
pra gente mostrar a diferença entre os profissionais e que esse tipo ação 
não fazia parte do exercício da profissão” (Maria Vieira de Moraes, 2012).  

Aquele foi um momento oportuno em que o Conselho demonstrou para a 

enfermagem e para a sociedade o seu papel como órgão de fiscalização. O caso 

ilustra, ainda, o tipo de fiscalização exercida à época, de caráter repressivo. 

Em 1979, o COFEN ao incrementar o sistema de fiscalização e atender ao 

disposto na Lei 5.905/1973, revogou a resolução nº 30/1976 e editou a Resolução 

COFEN nº 49/1979, que baixou diretrizes gerais para o funcionamento do sistema 

de disciplina e fiscalização do exercício profissional da enfermagem e seus 

ocupacionais auxiliares (COFEN, 1979). 

No Piauí essas diretrizes foram discutidas pelo plenário em exercício que 

decidiu montar um grupo de trabalho responsável pela elaboração de um documento 

que normalizasse e orientasse a operacionalização do sistema de fiscalização do 

exercício profissional no âmbito do Estado (COREN-PI, 1979). 
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 A resolução COFEN nº 49 delineou objetivos específicos para o sistema que 

compreendeu as áreas disciplinar normativa, disciplinar punitiva e fiscalizatória, (que 

não eram diferenciadas na resolução anterior), admitiu que outros órgãos e 

voluntários prestassem auxílio na fiscalização e estabeleceu o procedimento para o 

recebimento e apuração de denúncias, avançando em relação à resolução n° 

30/1976 (COFEN, 1979). 

 Nesse sentido, logo no início da década de 1980, após vários meses de 

leituras e discussões, foi lida e aprovada, por unanimidade, a Portaria que dispõe 

sobre a implantação do sistema de fiscalização no Estado durante a 49ª reunião 

ordinária do plenário do COREN-PI. No entanto, o processo não alavancou, em 

virtude das dificuldades de formação do pessoal de enfermagem, ficando mais uma 

vez a fiscalização restrita às denúncias e solicitações das instituições de saúde e 

dos profissionais (COREN-PI, 1979). 

 Em 1981, também com o propósito de tornar efetivo o sistema de fiscalização, 

o COFEN baixou a Resolução nº 62, instituindo normas para o registro de empresas 

e anotação dos dirigentes de suas atividades de enfermagem, com vistas à 

responsabilidade técnica. (COREN- PI, 1981). 

 A resolução estava fundamentada na Lei 6.839, de 30 de outubro de 1980, e 

dava-lhe regulamentação. Esta lei dispunha “sobre o registro de empresas nas 

entidades fiscalizadoras do exercício de profissões”, e, no art. 1º, assegurava o 

registro de empresas e tornava obrigatória a anotação dos profissionais legalmente 

habilitados, delas encarregados, nas entidades competentes para a fiscalização do 

exercício das diversas profissões, em razão da atividade básica ou em relação 

àquela pela qual prestavam serviços a terceiros (COREN SP, 1980). 

 Para o COFEN, essa Lei viria fortalecer o sistema de fiscalização, pois 

tornava obrigatório às empresas não só o registro nos CORENs, com o pagamento 

das taxas respectivas, mas acima de tudo, a manutenção de profissionais de 

enfermagem devidamente inscritos no Conselho, o que garantiria a qualidade do 

serviço com pessoas legalmente habilitadas, criando assim um incentivo para as 

empresas e uma facilidade para os Conselhos. 

 Assim, verifica-se que as leis, regulamentos e portarias já haviam dado, no 

início da década de 1980, os contornos legais necessários para a implantação do 

processo de fiscalização, se ele não foi efetivado junto com a edição desses atos 

normativos, deve-se, principalmente, a fatores extralegais.  
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 No período de 1981-1984, esteve à frente da terceira gestão do COREN-PI a 

enfermeira Conceição de Maria Lima Monteiro. Conforme já mencionado 

anteriormente, esse foi um período em que o arcabouço legal da fiscalização já 

estava bem definido. Apesar das normatizações legais, no entanto, a fiscalização do 

exercício profissional da enfermagem não avançou no período, continuando a ser 

realizada apenas em caráter repressivo, quando se tomava ciência de alguma 

denúncia.  

Segundo a colaborada Conceição de Maria Lira Monteiro (2012), mesmo 

essas eram ações difíceis dadas à situação financeira do COREN. Como se nota, a 

fiscalização não era feita de forma sistemática; aproveitava-se a oportunidade de 

viagens de trabalho para tentar realizar alguma ação nesse sentido, como se 

observa na fala. 

 
(...) “não podíamos fazer fiscalização por falta de recursos financeiros. 
Quando eu viajava para o interior, pois trabalhava na Secretaria de Saúde 
aproveitava e visitava os hospitais para fiscalizar e divulgar as ações do 
conselho” (...) (Conceição de Maria Lira Monteiro, 2012) 
 
 

  Essa gestão, como as outras, enfrentou diversos obstáculos no processo de 

implementação de suas metas. A falta de fiscalização ostensiva era um deles, 

agravado pela dificuldade de dar cumprimento à Lei 6.839/80, que, como vimos, 

obrigava as empresas hospitalares a se registrarem no conselho. Temos mais uma 

vez um descompasso entre o ideal e a prática: a Lei que, à primeira vista, facilitaria e 

alavancaria o processo fiscalizatório, tornava-se sem efeito, diante da relutância das 

entidades hospitalares de cumprirem-na.  

 Segundo ata da sexagésima segunda reunião ordinária (1981), esse era um 

tema que preocupava as enfermeiras da gestão de Conceição de Maria Lira 

Monteiro, tendo se discutido, na ocasião, sobre o não cumprimento da lei 6.839/1980 

pelas empresas hospitalares. Decidiu-se, então, que seria encaminhado um ofício 

circular a todos os serviços hospitalares existentes, esclarecendo sobre a 

obrigatoriedade do registro no COREN, já que todas elas prestavam assistência de 

enfermagem. O comunicado não foi bem recebido pelos donos dos hospitais: eles já 

eram registrados no Conselho de Medicina, e alegavam que a atividade fim do 

hospital era médica e não de enfermagem. O fato de que esse registro implicaria o 

pagamento de taxas adicionais e foi um fator a motivar os hospitais a não aderirem à 

lei. 
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Naquele tempo, nós mandávamos as informações para os hospitais, mas 
como não tínhamos pessoal para trabalhar, como um assessor jurídico, nem 
recurso financeiro, tudo era lento. Nós mandávamos o ofício, mas não 
tínhamos como cobrar. Fiquei sabendo que os donos dos hospitais ficaram 
aborrecidos com a nossa cobrança, pois, para eles, a atividade fim do 
hospital era médica, e eles já pagavam ao CRM (Conceição de Maria Lira 
Monteiro, 2012).  

  

 Nesse sentido, durante a sexagésima quinta reunião do plenário do COREN, 

em 1982, a conselheira Lidya Tolstenko Nogueira fez saber que a Associação 

Brasileira de Medicina aconselhara as empresas hospitalares a não pagar a taxa de 

registro de empresa exigida pelo COREN, e que estavam movendo ação judicial 

contra esses atos, o registro e a cobrança. Como o Conselho não dispunha de uma 

assessoria jurídica que pudesse fazer frente a essas ações, reportou os fatos ao 

COFEN com o pedido de que sua assessoria jurídica tomasse providências no 

sentido de resolver a situação. 

 No ano de 1983, a conselheira Lídya Tolstenko Nogueira representou o Piauí 

em reunião no Rio de Janeiro com a presença do presidente do COFEN e dos 

CORENs, quando novamente foi discutida a fiscalização do exercício profissional. 

Nessa reunião o presidente do Conselho Federal de Enfermagem foi enfático ao 

salientar que os Conselhos tinham que deixar a imagem de órgão arrecadador e 

passassem realmente a fazer fiscalização, pois esta ação aumentaria o número de 

inscritos e conseqüentemente a receita dos órgãos (COREN-PI, 1983).  

 Em 12 de janeiro de 1984, durante a 86ª reunião ordinária do plenário do 

COREN-PI, a conselheira Lídya Tolstenko Nogueira sugeriu que se fizesse o 

cadastramento de todo o pessoal de enfermagem da rede hospitalar da capital, com 

o objetivo de dar o primeiro passo, rumo à efetiva fiscalização do exercício 

profissional. Durante os três anos em que o grupo esteve à frente do Conselho, no 

entanto, ainda não foi possível romper com as adversidades para desenvolver de 

vez a fiscalização. 

 

5.2 Efetivação do Processo Fiscalizatório 

 

No período de 1984 – 1987, assume a gestão do COREN - PI um novo grupo, 

que tinha à frente Inez Sampaio Nery, e que põe como foco de suas ações a 

“fiscalização”, pois no Estado cresciam o número de estabelecimentos de saúde e a 
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fiscalização não poderia mais esperar. Essa quarta gestão assume o Conselho num 

contexto em que a profissão passava por mudanças. 

  A Lei 7.498/86 extinguiu a profissão de atendentes, e passou a exigir, num 

prazo de 10 anos, que estes se profissionalizassem. Com isso, novos cursos de 

auxiliares de enfermagem surgiram, o que passou a garantir um contingente cada 

vez maior de profissionais habilitados. Além do mais, a lei definiu as atribuições das 

enfermeiras, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras, delimitando as 

atividades privativas de cada um dos profissionais de enfermagem (KLETEMBERG, 

et al., 2011). Junte-se a isso o número crescente de enfermeiras que se formavam 

no Estado no Curso de Enfermagem da Universidade Federal do Piauí. Nesse 

quadro, a fiscalização tinha mais chances de sucesso. 

 Durante essa gestão, o COREN-PI enviou, em 21 de março de 1985, a 

conselheira Maria Helena Barros Araújo Luz para participar, como delegada-eleitora, 

da eleição do COFEN para o triênio 1985-1988 e que também, participou de uma 

importante reunião que marcaria um avanço no processo de institucionalização da 

fiscalização. Nesta reunião, ela foi informada sobre a criação de um fundo de apoio 

à fiscalização do exercício profissional da enfermagem (FAFEn). Todos os CORENs 

teriam que elaborar um projeto de fiscalização, podendo, inclusive, requisitar 

assessoramento para elaboração e desenvolvimento do projeto aos CORENs que 

tivessem mais experiência, para que lhes fosse disponibilizado o apoio financeiro. O 

FAFEn foi um importante passo dado nesse período, pois, conforme visto 

anteriormente, um dos grandes problemas enfrentados pelo COREN-PI era a falta 

de recursos financeiros, questão que o fundo pretendia resolver (COREN-PI, 1985). 

 Na linha proposta pelo COFEN, em 13 de junho de 1985, durante a centésima 

reunião ordinária do plenário do COREN-PI, formou-se uma comissão para a 

elaboração do projeto de fiscalização, a ser encaminhado ao COFEN para 

aprovação e liberação de apoio financeiro. Em janeiro de 1986 o projeto seria 

apresentado e aprovado pelo plenário do COREN-PI, durante a centésima nona 

reunião ordinária, quando foi aprovado e encaminhado ao COFEN.    

 Como parte da implementação do projeto de fiscalização, durante a 

realização da trigésima oitava reunião extraordinária do plenário do COREN-PI, em 

28 de julho de 1986, a enfermeira Célia Costa Ferreira, conselheira suplente, 

voluntariou-se como fiscal do Regional. Na reunião seguinte, em 21 de agosto do 

mesmo ano, a presidente do Conselho Inez Sampaio Nery entregou a portaria de 
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fiscal às enfermeiras Célia Costa Ferreira e Francisca Nunes Cavalcante, esta 

segunda também formada em direito, que prestariam assessoria como voluntária 

nos serviços de fiscalização do COREN-PI. No entanto, como o depoimento da 

colaborada deixa claro, essa fiscalização voluntária deu-se, ainda, de forma pouco 

efetiva (COREN-PI, 1986).  

 
(...) Posso afirmar que minha participação como Fiscal voluntária no 
Conselho Regional de Enfermagem do Piauí aconteceu de forma passiva, 
cautelosa, sem preparo técnico e sem a disponibilidade de tempo para 
desenvolver um trabalho significativo, à altura da problemática de 
fiscalização do exercício da profissão de Enfermagem na década de oitenta 
(Célia Costa Ferreira, 2012). 

 

 Mais uma vez, o processo de fiscalização acontece de forma insipiente, a 

pesar de todos os instrumentos legais disponibilizados pelo COFEN. O que 

demonstra à fragilidade de um sistema, cuja atividade fim é a fiscalização do 

exercício profissional.  

 Essa gestão buscou ainda, realizar outras ações, e nesse sentido realizou o 

primeiro Seminário de Fiscalização do Exercício Profissional, cujo objetivo foi 

divulgar e informar a comunidade de enfermagem sobre as normatizações do órgão, 

principalmente a fiscalização. Implantou ainda o Boletim Informativo do COREN-PI, 

como instrumento de divulgação de suas realizações, até então, essas ações eram 

divulgadas no boletim do COFEN.  

A gestão, eleita para o triênio 1987–1990 foi presidida pela enfermeira Célia 

Costa Ferreira, que deu passos determinantes, para a efetivação da fiscalização. A 

quinta gestão aproveitou-se do contexto favorável, em que avançava a formação 

profissional, e dos esforços das outras gestões. Pode-se dizer que as conquistas 

dessa gestão foram resultado, além das ações da própria diretoria à época, do 

esforço conjunto das enfermeiras que as antecederam e que culminaram nas 

conquistas desse triênio. 

Quando entramos na gestão do COREN-PI, em 1987, nós passamos um 
ano só estudando as leis e resoluções do Conselho e preparando arquivos. 
Foi quando começamos a estruturar a fiscalização. Até então não havia 
fiscalização efetiva. Ela era feita, mas de forma voluntária. Foi na nossa 
gestão que as coisas começaram a ficar mais definidas, com a contratação 
de enfermeiras fiscais (...). (Maria do Amparo de Castro e Silva Vieira, 
2012).  
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Para se estruturar a fiscalização, era preciso fortalecer a autoestima dos 
profissionais e fazê-los identificar-se com o órgão maior de sua 
representatividade, visto, até então, como mero cobrador. Portanto, 
desenvolvemos um mecanismo de aproximação com as Enfermeiras, 
fazendo reuniões nos hospitais, palestras, divulgando e discutindo os 
documentos legais em oficinas, como o Código de Ética e Lei 5.905/73, 
distribuindo o Boletim Informativo, participando de movimentos dos 
trabalhadores em prol de melhores condições de trabalho (Célia Costa 
Ferreira, 2012). 

 Esta nova Diretoria compreendia que o COREN-PI, para institucionalizar a 

fiscalização do exercício profissional, precisaria se reestruturar. Para tanto era 

necessário a organização dos vários setores dentro do próprio Conselho, como o 

setor de fiscalização, de cadastro, jurídico, dentre outros. Segundo o depoimento da 

colaborada, o COREN-PI, com esse projeto de reestruturação, passaria a tomar a 

forma de uma empresa, tornando suas atividades mais eficazes. 

Nessa época, nós começamos a montar essa estrutura, precisávamos ter 
uma assessoria de contabilidade, uma assessoria jurídica, um setor de 
cadastro, um setor de fiscalização. Neste período, então, o COREN 
começou a tomar forma de uma empresa (Maria do Amparo de Castro e 
Silva Vieira, 2012). 

  

 Além do plano de reestruturar o órgão, foi constituído, neste período, um 

grupo de trabalho, integrado por conselheiros, com a atribuição de elaborar um 

manual de orientação, visando iniciar a fiscalização do exercício profissional. O 

grupo de trabalho para a elaboração do manual usou como referência um trabalho 

realizado pelo COREN-MG, conhecido como “Projeto Experimental”, cujo resultado 

foi publicado pelo COFEN no seu boletim “Normas e Notícias”, em 1982. O 

documento, junto com a experiência de outros CORENs, como o de São Paulo, foi 

utilizado pelo grupo de trabalho do COREN-PI (COREN-PI, 1988). 

 Nesse processo de reorganização do conselho, o recrutamento de 

enfermeiras fiscais tornou-se obrigatório, com a admissão das primeiras profissionais 

encarregadas desse processo. As primeiras fiscais nomeadas foram às enfermeiras 

Filomena Lelis Camello e Rosália Parente da Silva, que tiveram como primeira 

incumbência proceder ao levantamento das instituições de saúde do Estado e o 

cadastro de todos os profissionais de enfermagem até então inscritos no COREN-PI. 

 No dia 15 de setembro de 1988 foi realizada a primeira visita de fiscalização. 

Era o início do disciplinamento do exercício profissional da enfermagem no Piauí 

(COREN-PI, 1989). 
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Observe-se que a fiscalização já se firmava de forma lenta, mas corajosa, 
ainda sem recursos financeiros e normas pré-definidas. As fiscais tinham 
como instrumento legal de apoio, para defesa dos seus argumentos o 
Código de Ética, as Leis da Profissão e a experiência profissional, 
sobretudo (Célia Costa Ferreira, 2013). 

 

 Para dar suporte jurídico aos atos da fiscalização, a nova gestão nomeou, em 

13 de outubro de 1988, Edson Alves da Silva, advogado, para o cargo de assessor 

jurídico do COREN-PI, por meio da portaria nº 06 de 1988. Este tinha como função 

orientar e dar parecer sobre os assuntos jurídicos e apoiar o processo de 

fiscalização no âmbito do Estado. Um ano depois, mais precisamente em 27 de 

janeiro de 1989, Edson Alves foi substituído pelo também advogado Alberto Nunes 

de Carvalho. 

 Nesse mesmo ano, em 06 de junho, foi contratada a enfermeira Maria Enóia 

Dantas da Costa e Silva para exercer o cargo de fiscal. Posteriormente, Maria Enóia 

foi nomeada coordenadora do setor de fiscalização do COREN-PI. A criação de uma 

coordenação para as atividades de fiscalização demonstra o nível de organização do 

conselho, bem ao espírito organizacional de uma empresa (COREN-PI, 1989). 

 Nesse contexto, as ações de fiscalização se implementaram com o 

desenvolvimento de um amplo processo de educação e sensibilização dos 

profissionais em relação ao COREN. Para tanto, era necessária a colaboração das 

enfermeiras que estavam coordenando os serviços de enfermagem nas diversas 

instituições de saúde do estado. Nesse sentido foram implementadas várias 

estratégias pelo Conselho, como demonstra a colaboradora. 

(...) Para alcançarmos essas metas era necessário obter a relação dos 
funcionários, com a colaboração das Chefias, o que nem sempre era 
facilitado. Isto exigia várias idas aos serviços, retardando-se os resultados 
que se faziam urgentes. Mesmo assim conseguimos fazer reuniões, 
palestras, seminários para enfermeiros e pessoal de nível médio. Também 
direcionamos as atividades de fiscalização para o setor de formação, 
procurando apoio nas Secretarias de Educação, no Centro Formador de 
Recursos Humanos, Sindicatos, Associação Brasileira de Enfermagem- 
Seção Piauí, interessados na problemática de formação de pessoal de nível 
médio e com a profissionalização dos atendentes de Enfermagem, que 
constituíam a base da pirâmide da força de trabalho da profissão. Disto 
pode-se avaliar a qualidade da assistência prestada, dos registros e das 
relações profissionais (Célia Costa Ferreira, 2012). 

 Junto a isso, o COREN-PI deflagrou um processo de profissionalização dos 

profissionais de enfermagem, pois se acreditava que promovendo esse trabalho de 

informação e capacitação dos profissionais, através de palestras e seminários sobre 

o papel do Conselho, as ações de fiscalização se tornariam mais eficazes.  
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 Em 1990, Célia Ferreira (2013) foi reeleita, ficando à frente do Conselho até 

1991, quando se afastou para ocupar cargo de Conselheira Federal no COFEN. 

Quando deixou o COREN-PI, este mantinha suas finanças equilibradas. Em um 

depoimento, relata que sua gestão foi marcada por grandes desafios e que se 

pautava num tripé de ações a serem adotadas. 

 

(...) Assim, destaco o tripé desta gestão: 1) a organização interna de toda a 
documentação oficial que permitisse a visualização e controle dos 
compromissos, bem como, oferecesse a segurança para o desempenho das 
tarefas; 2) a implantação da Fiscalização como estratégia para o controle 
dos Inscritos e não Inscritos e entrada de insumos financeiros que 
garantissem a autonomia da Autarquia; 3) divulgação da função do COREN-
PI e do COFEN como órgãos disciplinadores da profissão de Enfermagem 
(Célia Costa Ferreira, 2013).  

 

 Após a saída de Célia Ferreira, o COREN-PI foi presidido pela enfermeira 

Maria do Amparo de Castro e Silva, no período de 1991 a 1993. Nessa época, 

graças ao esforço conjunto das várias gestões, o COREN-PI já se encontrava 

estruturado e com certo nível de organização, o que fortaleceu as ações de 

fiscalização. Com as normatizações já instituídas e com uma estrutura 

organizacional bem definida, a nova gestão percebeu que era necessário, a partir 

dali, descentralizar as ações de fiscalização, estendendo-as, também, para o interior 

do Estado.  Seguia, nisso, determinação do próprio Conselho Federal (COREN-PI, 

1979). Para tanto, a presidente designou enfermeiras para atuarem como 

representantes do COREN-PI nas cidades de Floriano, Paranaíba e Picos. 

 
(...) O COFEN já tinha normatizado a criação de delegacias, então nós só 
cumprimos a determinação, designando representantes do COREN-PI nas 
cidades do interior como Parnaíba, Floriano e Picos. Precisávamos 
melhorar a arrecadação e inscrever mais profissionais, e recebíamos muitas 
denuncias de gente trabalhando sem estar inscrito no COREN (Maria do 
Amparo Vieira, 2012). 

 

 A Portaria COREN-PI nº 17/1991 designou, então, a enfermeira Ligia Beatriz 

da Costa e Silva Ribeiro, como delegada do COREN-PI na cidade de Floriano, e 

ainda Maria Dina Messias da Costa e Maria de Jesus Vieira de Sousa, ambas 

auxiliares de enfermagem, como colaboradoras. Para o município de Parnaíba, foi 

designada, como delegada, pela Portaria COREN-PI nº 09/1992, a enfermeira 

Rejane Maria Mendes Moreira, e como colaboradoras, as auxiliares de enfermagem 

Maria Eli Lima Sousa e Patrícia Pires Rezende. Para o município de Picos, a 
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Portaria COREN-PI nº 03/1992 designou a enfermeira Maria do Socorro Luz como 

delegada e, como colaboradoras, as enfermeiras Maria Zeneuma Gomes de 

Vasconcelos e Maria da Glória Saunders Martins.  Estas mulheres, a partir de então, 

passaram a ser responsáveis pelo cadastramento e inscrição de todos os 

profissionais de enfermagem dos respectivos municípios.  

 Também nessa gestão, passou-se a realizar um intenso trabalho de 

fiscalização junto às Farmácias e Drogarias, que mantinham ambulatórios de 

aplicação de medicamentos. Estes ambulatórios, no entanto, não contratavam 

pessoal qualificado para exercerem tais atividades, que eram delegadas a meros 

práticos. Em virtude desse quadro, o COREN-PI publicou uma importante decisão, a 

decisão nº 283/1991, que tornou obrigatória a contratação de auxiliar de 

enfermagem para trabalhar nas farmácias e drogarias, e sob a supervisão de um 

enfermeiro.  A enfermeira contratada para tal atividade poderia se responsabilizar 

por até cinco estabelecimentos. Esse fato intensificou e melhorou o processo de 

fiscalização.  

 Nesse processo em que a fiscalização dava passos cada vez mais efetivos, a 

presidente Maria do Amparo de Castro e Silva Vieira contratou, em 1992, com 

carteira assinada, em regime celetista, a fiscal oficial do Conselho, a enfermeira 

Albaniza Maria Araújo Félix. Desse período datam, também, a instauração dos 

primeiros processos éticos.   

 A partir de 1993, o COREN-PI alavancou novas ações de fiscalização, com a 

emissão das primeiras Certidões de Responsabilidade Técnicas (CRT), seguindo o 

disposto na Resolução COFEN n° 163/1993, para os enfermeiros que assumiam 

chefias dos serviços de enfermagem nas instituições de saúde do estado, e com as 

primeiras notificações individuais realizadas pelo COREN, quando do não 

cumprimento de atos legais ao exercício profissional por parte dos profissionais de 

enfermagem.   

 Outra ação significativa do COREN-PI à época foi a participação na 

elaboração do conteúdo programático para concurso público realizado pela 

Secretaria de Saúde do Estado. O Conselho sugeriu que fossem abordados 

conteúdos sobre as leis, código de ética e resoluções do COFEN, considerando a 

necessidade de que os profissionais aprovados não só conhecessem, mas também 

atentassem para a importância (e obrigatoriedade) de estarem em dias com suas 
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obrigações junto ao COREN-PI. Essa foi uma ação importante e bastante 

representativa dos avanços conseguidos no início da década de 1990.  

 Com todas essas normatizações instituídas e a fiscalização formalmente 

funcionando, o COREN-PI passou a cobrar das instituições de saúde a contratação 

de enfermeiras para atuarem durante 24 horas nas empresas fiscalizadas. Para o 

sistema COFEN/COREN essa ação fortalecia a enfermagem e garantia uma 

assistência de enfermagem integral e de qualidade. Durante essa gestão organizou-

se, ainda, o I Seminário de Ética dos Profissionais de Enfermagem, com o propósito 

de discutir as questões éticas que envolviam as ações da enfermagem no dia a dia 

dos profissionais.  O Seminário representava o compromisso com a formação e 

educação dos profissionais, partes integrantes do processo fiscalizatório do 

Conselho que agora se tornava definitivamente efetivo e concreto. 

 Materializava-se assim muitos anos de planos e projetos e por muito tempo a 

implantação do processo fiscalizatório restringia-se à discussão e elaboração de 

estudos, além da edição de normatizações (leis, portarias e regimentos). As 

dificuldades para que isso saísse do papel e fosse colocado em prática eram 

grandes. Cada uma aproveitava-se das conquistas das anteriores, e levava o 

processo adiante. A institucionalização da fiscalização, ponto máximo da trajetória 

do COREN, é fruto do esforço de uma série de profissionais. Um esforço conjunto, 

conseguido, por meio de anos de lutas, por uma ação coletiva. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo, mediante a análise e discussão das circunstâncias 

históricas em que foi criado e organizado o Conselho Regional de Enfermagem do 

Piauí, retrata o processo que tornou possível a sua viabilização como instituição de 

representação da enfermagem no Estado, no período de 1975 a1993. 

Por meio da narrativa das colaboradoras do estudo evidenciaram-se as 

transformações ocorridas na enfermagem com a criação do Conselho, e isso foi 

possível porque as colaboradoras concordaram em participar do estudo e 

guardaram na memória lembranças importantes daquela época, que não estão 

registrados nos documentos escritos. Vale ressaltar ainda que a visita aos arquivos 

do COREN-PI, para elaboração deste estudo, demonstrou a importância do fiel 

registro dos fatos e da preservação dos documentos para a memória da profissão. 

Na construção da narrativa histórica sobre a criação do Conselho Regional de 

Enfermagem, destacou-se, inicialmente, a criação da Junta Especial do COFEN, 

estratégia utilizada pelo Conselho Federal de Enfermagem para que as ações 

fossem organizadas e efetivadas nos estados, no ato de instalação dos Conselhos 

Regionais.  

As ações da Junta Especial no Estado foram marcadas pelo desafio de 

inscrever todos os profissionais de enfermagem existentes no mercado de trabalho e 

deflagrar o processo de eleição da primeira diretoria para o conselho. Após a 

conclusão da eleição, encerraram-se as funções da Junta Especial. 

Com a posse da primeira diretoria, a enfermagem piauiense comemorou a 

conquista de implantação do Conselho no Estado do Piauí, o que representava uma 

importante conquista já que, à época, era pequeno o quantitativo de profissionais de 

enfermagem o que, durante o processo, chegou a colocar em risco a implantação do 

órgão no Estado. 

Após esse primeiro momento, os membros do plenário do conselho 

empreenderam ações para ampliar o número de inscritos e esclarecer os 

profissionais de enfermagem sobre a importância do órgão para a profissão. Outra 

luta importante e evidenciada no estudo foi pela aquisição de um espaço física para 

abrigar a instituição que decorria da necessidade de estruturação física e 

organizacional do órgão. Essa luta resultou na doação de um apartamento pelo 
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Governo do Estado. Posteriormente, com a colaboração do COFEN, foi possível 

comprar a sede própria. 

Após essas primeiras conquistas, outras demandas necessitavam ser 

enfrentadas pelo plenário do Conselho Regional de Enfermagem, como a 

fiscalização do exercício profissional de enfermagem, que era o objetivo precípuo do 

Conselho.  

Nesse sentido, as ações de fiscalização do exercício profissional, até meados 

da década de 1980, ocorriam de forma tímida, em razão da falta de recursos 

financeiros e das condições dos hospitais locais, que tinham nos seus quadros de 

trabalho, um contingente expressivo de profissionais não qualificados. Como 

existiam poucas escolas para reverter à situação, provavelmente as ações de 

fiscalização do Conselho seriam invalidadas, pois, além do déficit de profissionais de 

enfermagem, o mesmo tinha pouca estrutura para deflagrar esse processo. 

Dessa forma, o projeto de fiscalização do exercício profissional, pesar de ser 

limitado, só tornou-se mais efetivo no final da década de 1980, com a contratação de 

fiscais enfermeiras e assessor jurídico, quando as circunstâncias sociais, 

educacionais e políticas em relação à sociedade e a enfermagem assim o permitiam. 

Salienta-se que uma entidade do porte e importância do COREN-PI só se 

construiu e se fortaleceu com empenho das pessoas que dedicaram parte de suas 

vidas em prol de um ideário comum, o que resultou na mobilização de vários 

profissionais enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. 

Nesse sentido, destacou-se no processo de luta pela criação e implantação 

do Conselho a participação da Associação Brasileira de Enfermagem, Seção Piauí, 

que contribuiu e esteve presente nos momentos decisivos desse período histórico. 

O fato do Conselho Regional de Enfermagem ter sido criado no Piauí evitou 

que os profissionais de enfermagem ficassem subordinados a outros conselhos de 

enfermagem de outros Estados, o que representou uma vitória para os profissionais 

do Piauí. 

Assim, considera-se que os objetivos do estudo foram alcançados e espera-

se que o conhecimento produzido sobre essa instituição da enfermagem contribua 

para que as gerações de enfermeiros e enfermeiras valorizem as raízes históricas 

da profissão.  

 Ao compreender que a realização de um estudo não esgota todas as nuances 

de uma realidade social, espera-se que outras pesquisas possam ser realizadas 
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sobre a história do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí em outro momento 

histórico. 
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APÊNDICE A 
 
 
 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE/DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 
COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO DE MESTRADO 

 
 

ROTEIRO PARA ENTREVISTA 
 
 

PROJETO: TRAJETÓRIA HISTÓRICA DO CONSELHO REGIONAL DE 
ENFERMAGEM DO PIAUÍ PERÍODO 1975 A 1993 

 
 

Nome do Entrevistado: _________________________________________________ 

Local da Entrevista: ___________________________________________________ 

Hora: ______________________Data ___________________________________ 

Gestão: _____________________________________________________________ 

 

Nome do Entrevistador:_________________________________________________ 

 

• Como foi desenvolvido o trabalho da Junta Especial para a criação do Conselho 

Regional de Enfermagem do Piauí?  

• Quem fazia parte da Junta Especial que criou o Conselho Regional de 

Enfermagem do Piauí? 

• Como foi à instituição do Conselho? 

•  Quem assumiu como primeira presidente do Conselho de Enfermagem?  

• Quais as primeiras ações realizadas pelo grupo? 

• Quais foram às lutas empreendidas por essa diretoria para estruturar o espaço 

físico e as rotinas institucionais do COREN-PI?  

• Onde funcionou a primeira sede do Conselho de Enfermagem do Piauí? 

• Como foi adquirido o local onde funcionaria o Conselho? 

•  Quais foram os protagonistas nesta fase? 

•  Quais as principais normatizações impostas pelo Conselho para sua 

organização? 

• Quais as realizações empreendidas na sua gestão para a consolidação do 

processo de institucionalização do exercício profissional da enfermagem?  

• Quais as principais ações desenvolvidas para o fortalecimento da enfermagem 

no Estado? 

 



 
 

APÊNDICE B 
 
 

RESUMO BIOGRÁFICO DAS COLABORADORAS DO ESTUDO 
 
 

 

 

 

 

 

MARIA DO AMPARO BARBOSA 

 

Maria do Amparo Barbosa, natural de Teresina – PI nasceu no dia 29 de agosto de 

1936, filha de Raimundo Florêncio Barbosa e Eva Benvinda Barbosa.  Graduou-se 

em Enfermagem, em 1959, pela Escola de Enfermagem “São Francisco de Assis” 

em São Luis – MA.  Como Enfermeira inseriu- se na vida associativa, participando 

na Associação Brasileira de Enfermagem – seção Piauí do cargo de secretária, na 

gestão de 1960 a 1961. Nesta entidade ocupou também o cargo de Presidente de 

1963 a 1967 e 1972 a 1976. Nessa instituição participou ativamente do movimento 

de criação e implantação do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí – COREN-

PI, indicando os membros para compor a Junta Especial responsável pela instalação 

do órgão no Estado.  Foi eleita a primeira presidente do COREN-PI, para o triênio 

1975 a 1978. Sua ação desbravadora é reconhecida por todos os profissionais que 

fazem a Enfermagem no Estado. Com sólida experiência profissional, obtida através 

de mais de 30 anos de atuação, em nível de chefia, supervisão e gerenciamento em 

hospitais de grande porte e em fundações e outros órgãos governamentais de 

assistência. É um exemplo de determinação, profissionalismo e conhecimento da 

Enfermagem. Atualmente está aposentada. 

 
Fonte: Jornal Comemorativo 25 Anos do COREN-PI, 2001. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARIA VIEIRA DE MORAES 

 

Maria Vieira de Moraes nasceu em 14 de julho de1936 Graduou-se em 

Enfermagem pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro em. 1961. É 

pós - graduada em Saúde Pública e Planejamento em Saúde. Foi vice - presidente 

da ABEN-PI no período de 1963 a 1967 e membro do conselho fiscal no período de 

1967 a 1969.  Na ABEn Seção-PI ocupou o cargo de Presidente no período de 1970 

a 1972. Participou ativamente como conselheira do COREN-PI nas gestões de 1975 

a 1978 e 1978 a 1981, como membro da diretoria. Sua atuação profissional consta 

de atividades como Supervisora Regional do Programa de Controle da Tuberculose 

para os estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte Alagoas (1978/1980) 

Coordenadora Técnica-Pedagógica do Centro Formador de Recursos Humanos da 

Secretaria de Saúde do Piauí (1980/1986). Atuou ainda como membro do Conselho 

Técnico do PROFAE. Atualmente é gerente de Ações Programática da Fundação 

Municipal de Saúde – Teresina – PI. É apoiadora da Política Nacional de 

Humanização, coordenando as ações de humanização no âmbito do município de 

Teresina – PI.  

 
Fonte: Jornal Comemorativo 25 Anos do COREN-PI, 2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

INEZ SAMPAIO NERY 

 

Inez Sampaio Nery, natural da cidade de União – PI nasceu em 16 de dezembro de 
1947, filha de Álvaro Ferreira Nery e Rosa Sampaio Nery. Concluiu seus estudos no 
Colégio Sagrado Coração de Jesus na cidade de Teresina – PI, em 1966.  Graduou-
se em Enfermagem pela Universidade Federal do Maranhão em 1971. Fez Mestrado 
em Enfermagem pela Universidade Federal do Rio de Janeiro/UFRJ/Escola de 
Enfermagem Ana Nery/EEAN (1980), Doutorado em Enfermagem pela UFRJ/EEAN 
(2000) e Livre Docente pela Universidade do Rio de Janeiro/UNIRIO em 1991. É 
também Especialista em Metodologia do Ensino da Assistência de Enfermagem, 
Terapia Naturista, Produtos Naturais, Administração Hospitalar e Acupuntura 
Sistêmica. Formação em Acupuntura pelo Centro de Acupuntura e Terapias 
Alternativas/CEATA-SP. Na sua trajetória profissional, atuou como Enfermeira Chefe 
da Maternidade e Berçário do Hospital Miron Pedreira e da Maternidade Dr. 
LuisMarelin, Caxias-MA(1970 a 1971);Supervisora de Enfermagem no Hospital de 
Bom Sucesso, no Rio de Janeiro, de 1978 a 1981. Aqui no Estado, atuou nos 
principais hospitais da capital como a Maternidade Dona Evangelina Rosa (1976), 
INAMPS (1971), SAMDU – Serviço de Assistência Móvel de Urgência (1975).  Na 
vida associativa, prestou um relevante serviço em favor da Enfermagem, através das 
entidades de classe. No Conselho Regional de Enfermagem do Piauí (COREN-PI), 
foi Assessora Administrativa da Junta Especial do Conselho Federal de 
Enfermagem/JECOFEN,que criou e implantou o órgão no Estado de 1975 a 1976, 
Presidente do COREN-PI no período de 1984 a 1987, tendo desempenhado a 
função com profissionalismo e dedicação. Na Associação Brasileira de Enfermagem 
– seção Piauí foi Presidente de 1992 a 1995. Na Associação Brasileira de 
Obstetrizes e Enfermeiros Obstetras - ABENFO Piauí foi também Presidente de 
1996 a 1998, 1999 a 2001 e 2008 a 2009 e Vice Presidente de 2009 a 2011. É 
Coordenadora da Comissão de Estudo e Pesquisa (2012 a 2014). Na docência 
ocupou vários cargos como Chefe do Departamento de Enfermagem da 
Universidade Federal do Piauí (UFPI); Coordenadora do Curso de Enfermagem da 
UFPI. Atualmente é professora associada da Universidade Federal do Piauí; 
Coordenadora do Programa de Mestrado em Enfermagem.  Consultora ah doc do 
CNPq, MEC. É casada com Agesilaus Otávio de Souza com quem tem três filhos: 
Karla Caroline Nery de Souza, Álvaro Emanuel Nery de Souza e Agesilau Otávio de 
Souza Júnior.  
 
Fonte: Jornal Comemorativo 25 Anos do COREN-PI, 2001. 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRANCISCA DAS CHAGAS SOUSA 

 

Francisca das Chagas Sousa, natural de IPU- CE, nasceu em 22 de maio de 1945, 

filha de Luis Gonzaga Sousa e Maria Geralda Gomes. Fez o curso de Auxiliar de 

Enfermagem, pela Escola Técnica de Saúde Irmã Maria AntoinetteBlanchot em 

1968. Iniciou suas atividades buscando sempre prestar o melhor serviço a quem 

necessitava. No âmbito da enfermagem, participou ativamente das entidades de 

classe, com muita determinação.  Foi membro da Junta Especial do Conselho 

Federal de Enfermagem – JECOFEN, órgão responsável pela implantação do 

COREN-PI, em 1975. Foi Conselheira do COREN-PI de 1975 a 1978; 1978 a 1981.  

Buscando sempre reivindicar melhorias para a categoria de auxiliar de enfermagem, 

foi ainda, presidente da União Nacional dos Auxiliares de Enfermagem (UNAE) e da 

UNATE - União Nacional dos Auxiliares e Técnicos em Enfermagem. Graduou-se 

em Geografia pela Universidade Federal do Piauí. Atualmente é aposentada.  

 

Fonte: Jornal Comemorativo 25 Anos do COREN-PI, 2001. 
 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARIA DOS AFLITOS MIRANDA BARROS 

 

Maria dos Aflitos Miranda Barros, nasceu em 22 de dezembro de 1939, natural de 

Batalha – PI, filha de Antônio Jozino de Miranda e Raimunda do Vale Miranda.  

Graduada em Enfermagem pela Escola Carlos Chagas, da Universidade Federal de 

Minas Gerais em 1959.  Pós-graduação em Administração Aplicada a Enfermagem 

pela USP e em Saúde Pública pela Fundação Oswaldo Cruz. Mestrado em 

Educação pela Universidade de Los Pueblos de Europa – UPE.  Na sua trajetória 

profissional foi professora da Escola de Auxiliar de Enfermagem, Irmã Maria 

AntoinetteBlanchot de 1959 a 1960. Chefe de Enfermagem do Hospital Getúlio 

Vargas de 1960 a 1975; Instituto Nacional de Assistência Médica, INAMPS / MS de 

1975 a 1991(aposentada) e diretora do Centro Formado de Recursos Humanos 

Carlyle Guerra de Macedo de 1987 a 1990. Participando das entidades de classe da 

Enfermagem foi Presidente do COREN-PI durante a gestão 1978 a 1981, tendo 

desenvolvido um trabalho de estruturação do Conselho no Estado. Sua participação 

junto à entidade proporcionou um grande crescimento, visto que, com toda a sua 

experiência, ela conseguiu integrar ainda mais a categoria. Foi Conselheira Suplente 

do COFEN na gestão de 1982 a 1985.  Atualmente é professora horista do Instituto 

de Ensino Superior Múltiplo- IESM em Timon – MA, e coordenadora do curso de 

Especialização em Saúde da Família e Saúde Coletiva. 

 

Fonte: Jornal Comemorativo 25 Anos do COREN-PI, 2001. 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEIÇÃO DE MARIA LIRA MONTEIRO 

 

Conceição de Maria Lira Monteiro, natural de Teresina - PI nasceu em 22 de 

agosto de 1949, filha de José de Sousa Lira e Aldenora Monteiro Lira. Graduou-se 

em Enfermagem pela Universidade Estadual do Ceará em 1976.  É pós-graduada 

em Saúde Pública, Administração Hospitalar e Sistema de Informação de Saúde. 

Profissionalmente atuou no Hospital Infantil Lucídio Portela como chefe de Recursos 

Humanos e do Serviço de Enfermagem. Foi Gerente do serviço de enfermagem do 

Hospital Casamater. Na Secretaria de Saúde desenvolveu suas atividades como 

Chefe de Informações de Saúde e Coordenadora do Programa de Suplementação 

Alimentar. Foi presidente do COREN-PI, de 1981 a 1984, tendo desenvolvido um 

trabalho importante para a entidade. Atualmente é enfermeira da Fundação 

Municipal de Saúde.  

 
Fonte: Jornal Comemorativo 25 Anos do COREN-PI, 2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA 

 

Maria do Amparo Costa e Silva Vieira, natural de Elesbão Veloso – PI nasceu em 

19 de janeiro de 1954, filha de Alcides Vilarindo da Silva e Maria Hilda de Castro e 

Silva. Graduou-se em Enfermagem pela Universidade Federal do Piauí, em 1983. 

Especialização em Administração Hospitalar, Terapias Naturais e Florais de Bach. 

Sua atuação profissional tem sido marcada por determinação e ética. Na área do 

ensino foi Coordenadora do Curso Técnico em Enfermagem e Coordenadora do 

Programa de Saúde Mental da Secretaria de Saúde do Estado. Como Enfermeira foi 

Gerente do Serviço de Enfermagem do Hospital Areolino de Abreu – HAA.  Foi 

Presidente do COREN-PI de 1990 a 1993, neste período, com muito esforço 

comprou a sede definitiva do conselho, na rua Magalhães Filho 655/Sul. Atualmente 

é fiscal do COREN-PI, exercendo a função de coordenadora do setor e enfermeira 

plantonista do HAA. 

 

Fonte: Fotografia - COREN-PI: 35 Anos de Gestão. Galeria dos Plenários, 2011. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÉLIA COSTA FERREIRA 

 

Célia Costa Ferreira natural de São Luis – Ma, nasceu em 24 de dezembro de 

1944. Filha de Máximo Raimundo Costa Ferreira e Biosias Nunes Costa Ferreira.  

Graduou-se em Enfermagem pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, 1968. 

Mestrado em Enfermagem pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, 1979. 

Especialista em Gestão de Serviço de Saúde pela Secretaria de Saúde do 

Piauí/Faculdade de Ciências Médicas do Piauí (2001). Na sua trajetória profissional 

foi professora do Curso Técnico de Enfermagem da Escola Ana Neri (1969 a 1970) e 

da Universidade Federal do Rio de Janeiro (1969 a 1978). Enfermeira da 

Superintendência de Serviços Médicos - SUSEME (1969 a 1972). Secretária 

Municipal de Saúde em Jurema- PI no período de maio/2000 a junho/2001; Diretora 

Administrativa do Hospital Estadual Areolino de Abreu/2003. Participou do processo 

de Autorização dos Cursos de Enfermagem: FEBAC- Faculdade de Educação de 

Bacabal/2006; Faculdade São Gabriel/2007 em Teresina e FACEMA- Faculdade de 

Ciências e Tecnologia do Maranhão/2008 Nas entidades de classe da Enfermagem 

foi Presidente do COREN-PI de 1987 a 1990 e 1990 a 1991, tendo desenvolvido um 

trabalho de estruturação administrativa do Conselho, implementando efetivamente o 

setor de fiscalização do exercício da enfermagem. Sua participação junto à entidade 

alavancou o crescimento e visibilidade do órgão, visto que, com toda a sua 

experiência, ela conseguiu implantar além da fiscalização, ações administrativas. Foi 

também Conselheira do Conselho Federal de Enfermagem de 1991 a 1993. 

Atualmente é professora aposentada da Universidade Federal do Piauí desde 1993 

e conclui o Curso de Especialização em Filosofia Clínica pelo Instituto Packter/RS. 

 
Fonte: Fotografia - COREN-PI: 35 Anos de Gestão. Galeria dos Plenários, 2011. 
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ANEXO A 
 
 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE/DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 
COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO DE MESTRADO 

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
 

Título do estudo: Trajetória Histórica do Conselho Regional de Enfermagem do 
Piauí 1975 a 1993 
Pesquisador(es) responsável(is): Benevina Maria Vilar Teixeira Nunes e 
Maria de Jesus Lopes Mousinho Neiva 
Instituição/Departamento: Universidade Federal do Piauí – UFPI / Centro de 
Ciências da Saúde / Departamento de Enfermagem 
Telefone para contato: (86) 9991- 0898 
Local da coleta de dados: Conselho Regional de Enfermagem  
 
Prezado(a) Senhor(a): 

 
Você está sendo convidado (a) a participar deste estudo respondendo um roteiro de 
entrevista de forma totalmente voluntária. Antes de concordar em participar desta 
pesquisa e gravar as entrevistas, é muito importante que você compreenda as 
informações e instruções contidas neste documento. Os pesquisadores deverão 
responder todas as suas dúvidas antes que você se decidir a participar. Você tem o 
direito de desistir de participar da pesquisa a qualquer momento, sem nenhuma 
penalidade e sem perder os benefícios aos quais tenha direito. 
 
Objetivo do estudo: Historiciar a trajetória do Conselho Regional de Enfermagem 
do Piauí, no contexto político social, de saúde e de enfermagem no período de 1975 
a 1993. 
 
Procedimentos. Sua participação nesta pesquisa consistirá na gravação de 
entrevistas (depoimentos) os quais depois de transcritas, retornarão a você para 
revisão. Você responderá um roteiro de entrevista abordando sobre o contexto no 
qual foi criado o Conselho Regional de Enfermagem do Piauí; quais as estratégias 
empreendidas para o fortalecimento da enfermagem como profissão. 
 
Benefícios. Esta pesquisa trará maior conhecimento sobre o tema abordado, sem 
benefício direto para você, porém contribuído para a construção da História da 
Enfermagem Piauiense. 
 
Riscos. As entrevistas não representarão qualquer risco de ordem física ou 
psicológica para você. 



 
 

 
Sigilo. As informações fornecidas por você terão sua privacidade garantida pelos 
pesquisadores responsáveis (Resolução nº 466/12). No entanto, como o estudo se 
fundamenta em uma pesquisa histórica, você será identificada por seu nome 
completo. 
 
Ciente e de acordo com o que foi anteriormente exposto, eu ___________________ 

___________________________________________, estou de acordo em participar 

desta pesquisa, assinando este termo de consentimento em duas vias, ficando com 

a posse de uma delas. 

 

 

Teresina, ______ de __________________ de 2013. 
 
 
 
 

____________________________                            ______________________ 
Assinatura                                                               Nº identidade 

 
 

___________________________ 
Pesquisador responsável 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ANEXO B 

 
 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE/DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 
COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO DE MESTRADO 

 
 

TERMO DE TRANSFERENCIA DE DIREITOS AUTORAIS 
 
 

 
Pelo presente documento, eu ___________________________________________ 

__________________________________________,estado civil________________, 

RG nº ________________, declaro para os devidos fins que cedo os direitos de 

minha entrevista, gravada no dia _____/_____/_____, para a Universidade Federal 

do Piauí - UFPI e para a Sra. Maria de Jesus Lopes Mousinho Neiva, para usá-la 

integralmente ou em partes, sem restrições de prazos e limites de citações, desde a 

presente data. Da mesma forma, autorizo o uso de terceiros ouvi-la e usar citações, 

ficando vinculado o controle à instituição Universidade Federal do Piauí, que tem a 

guarda da mesma. 

Abdicando direitos meus e de meus descendentes, subscrevo o presente, que terá 

minha firma reconhecida em cartório. 

 
 

Teresina, ______ de __________________ de 2013. 
 
 
 

____________________________                            ______________________ 
Assinatura                                                               Nº identidade 

 
___________________________ 

Pesquisador responsável 
 
 

 
 
 
 



 
 

ANEXO C 
 

GESTÕES DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ NO 
PERÍODO DE 1975 A 1993 

 

Gestão - 31/10/1975 - 30/10/1978 Gestão - 31/10/1978 – 30/10/1981 

Presidente: Maria do Amparo Barbosa  

 

Membros Efetivos: 

Inez Sampaio Nery 

Maria Vieira de Moraes 

Francisca das Chagas Sousa 

Raimundo Alves de Brito  

 

Membros Suplentes:  

Filomena LelisCamello 

 Francisca Ribeiro de Almeida Leal 

Maria das Graças Menezes Silva 

Rivaldo Alves de Assis. 

Presidente: Maria dos Aflitos Miranda 

Barros 

 

Membros Efetivos: 

Maria Vieira de Moraes 

Eloisa Costa das Neves 

Francisca das Chagas Sousa 

Raimundo Alves de Brito 

 

Membros Suplentes:  

Maria Aparecida Moreira Área Leão 

Jorge Pereira da Silva 

Gestão - 31/10/1981– 30/10/1984 Gestão - 31/10/1984 – 30/10/198 

Presidente: Conceição de Maria Lira 

Monteiro 

Membros Efetivos: 

Benevina Maria Vilar Teixeira  

Lídia Tolstenko Nogueira 

Raimundo de Souza Leão 

Maria José da Silva 

 

Membros Suplentes:  

Celina Maria dos Santos Silva 

Maria dos Remédios Melo 

Maria do Socorro da Silva Souza 

Creuza Costa Bastos 

Francisca das Chagas Alves Cardoso 

Presidente: Inêz Sampaio Nery 

 

Membros Efetivos: 

Maria do Amparo Oliveira 

Maria Helena Barros Araújo Luz 

Maria Edina França Leite 

José Inácio Schuck 

 

Membros Suplentes:  

Maria Liduina Oliveira Lima 

Lúcia Maria Silva Adad 

Célia Costa Ferreira 

Luis Pereira Martins 

Maria de Fátima Fontes de Morais 

Gestão - 31/10/1987– 30/10/1990 Gestão - 31/10/1990– 30/10/1991 

Presidente: Célia Costa Ferreira 

 

Membros Efetivos: 

Mariângela Gomes Barbosa 

Maria do Amparo de Castro e Silva Vieira 

José Inácio Schuck 

Eliane Cardoso de Araújo Silva 

 

Membros Suplentes:  

Albaniza Maria Araújo Félix 

Maria Iris Mendes da Rocha Sá 

Lina Cardoso de Lima 

Luis Pereira Martins 

Maria de Fátima Fontes de Morais 

Presidente: Célia Costa Ferreira 

 

Membros Efetivos: 

Elenízio Andrade de Oliveira 

Maria do Amparo de Castro e Silva Vieira 

Maria do Rosário Carvalho Vieira de Sousa 

Sandra Maria Santiago Santos 

 

Membros Suplentes:  

Francis Maria Alves de Sousa 

Iva Maria Barros Ferreira 

Rejane Lúcia Rodrigues Veloso de Sousa 

Maria do Desterro Rodrigues Caldas 

Antônia Dalva Gomes dos Santos 



 
 

Gestão - 31/10/1991– 30/10/1993 

Presidente: Maria do Amparo de Castro e Silva Vieira 

 

Membros Efetivos: 

Francis Maria Alves de Sousa 

Elenízio Andrade de Oliveira 

Maria do Rosário Carvalho Vieira de Sousa 

Joana D`arc dos Santos Carvalho 

 

Membros Suplentes:  

Iva Maria Barros Ferreira 

Rejane Lúcia Rodrigues Veloso de Sousa 

Maria do Desterro Rodrigues Caldas 

Maria Auzeni de Moura Fé 

Antônia Dalva Gomes dos Santos 
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