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Estamos em Festa: por que não? 

 
 

 
 A primavera de Setembro de 1890 deve ter sido tão florida como a de agora do Século XXI, embora os 

problemas sociais, os sucessos e os desafios sejam outros. 

 O Setembro de agora para ESCOLA DE ENFERMAGEM ALFREDO PINTO é de festa, quando completa 120 

anos em um momento que festejamos nossos próprios avanços na Graduação, na Residência, na Pós-

Graduação – Mestrado e início do Doutorado em Outubro de 2010. Uma história de mobilidade social, na qual 

não podemos nos esquecer daqueles que eram analfabetos e que deram origem a esta Escola, dirigida 

inicialmente por médicos. Ao cuidarem das pessoas a seu modo, foram empiricamente cunhando um cuidado 

“não científico” em um espaço social só modificado no século XX por exigências legais diversas e pelo 

próprio avanço do mundo nas questões científicas. 

 Hoje, temos essa memória guardada com respeito, porque é a nossa história, num momento em que 

estamos construindo ou ampliando esta história com o acréscimo do constructo CUIDADO como fundamental 

porque clientes e enfermeiras/os são sujeitos históricos. 

 Hoje, a Escola tem um potencial significativo de jovens doutores que estão ampliando espaços, 

fortalecendo a Revista de Pesquisa: Cuidado é Fundamental Online, produzindo conhecimento na área da 

História e do Cuidado, onde o devir é a nossa meta. Somos o que podemos ser: nem mais velho, nem mais 

novo; nem melhor, nem pior; somos mais um espaço de discussão e reflexão sobre uma Enfermagem que nos 

interessa. Assim, venha se juntar a nossa festa, você será bem vindo e continuará alimentando nossa 

história. 

 

Nébia Maria Almeida de Figueiredo 
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