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EDITORIAL

No ano de 1984 a professora Maria Cecilia Puntel de Almeida defendeu, junto a 
Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) sua tese de doutorado, intitulada “Estudo do sa-
ber de enfermagem e sua dimensão prática”. À época, a Enfermagem Brasileira contava 
com um reduzido número de doutores e vislumbrava o enorme desafio de consolidar 
sua Pós-graduação. Em 1991 a Dra. Maria Cecilia obteve o título de Livre-docência pela 
Universidade de São Paulo – Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, com o estudo “O 
trabalho de enfermagem e sua articulação com o processo de trabalho em saúde coletiva 
- rede básica de saúde de Ribeirão Preto”. No espaço de tempo entre a divulgação destas 
duas produções, aparentemente tão curto, um processo de intenso debate e pesquisa ar-
ticulou o que parecia ser um pequeno, mas incansável grupo de novas pesquisadoras. O 
que a academia presenciou foi a emergência de um campo de estudos e, em seguida, de 
uma linha de pesquisa reconhecida por sua potencialidade crítica e compromisso com a 
transformação do trabalho da enfermagem – como uma prática dignamente exercida e que 
expressa sua qualidade nos serviços de saúde. Não apenas a academia foi impactada, pois 
a transformação que se buscou foi, também, a marca de uma enfermagem engajada nas 
lutas da reforma sanitária no país e em muitos de seus desdobramentos éticos e técnicos. 

Em 1982, 30 enfermeiros participaram do 2º Seminário Nacional de Pesquisa em Enfer-
magem (SENPE) que, nos moldes de uma reunião, trazia representantes de cinco Programas 
de Pós-graduação – entre elas, a Dra. Maria Cecilia. No SENPE seguinte (1984), 184 partici-
pantes puderam ouvir o que uma líder pode dizer quando tem clareza de seu papel e uma 
visão avançada sobre a profissão – que a proposta de um corpo de conhecimentos específicos 
para a enfermagem tem que ser agregada a uma alternativa política que considere o trabalho 
em saúde em sua complexidade, pois “[...] é no interior da própria prática de saúde e de 
enfermagem, onde as contradições estão presentes, que se pode vislumbrar as possibilidades 
[...]”.1:77 Este foi o compromisso de sua vida. Quantos de nós hoje podemos olhar melhor 
para nosso próprio trabalho porque, em algum momento, também fomos tocados por sua 
lucidez e coragem. Sempre será pouco falar do exemplo deixado por essa admirável enfer-
meira, professora, pesquisadora. Mas enquanto falarmos sobre “Dimensões do trabalho e 
da administração em saúde e Enfermagem”, como no caso deste número da revista Texto & 
Contexto, será impossível deixar de render nossa homenagem, carinho e reconhecimento.

Professora Maria Cecilia, os poucos trabalhos aqui apresentados são exemplos do 
que hoje a Enfermagem continua buscando, ainda mobilizada por suas palavras.

Dra. Flávia Regina Souza Ramos
Professor Associado do Departamento de Enfermagem e Coordenadora do Programa de Pós-
Graduação em Enfermagem da Universidade Federal de Santa Catarina. Pós-Doutora pela 
Universidade de Lisboa, Portugal. Pesquisadora do Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq). Líder do grupo de pesquisa PRÁXIS – Núcleo de Estudos sobre 
Trabalho, Cidadania, Saúde e Enfermagem
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In 1984, Professor Maria Cecilia Puntel de Almeida defended, together with the Os-
walso Cruz Foundation (Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ)) her doctorate thesis, titled 
“Study on nursing knowledge and its practical dimension”. At the time, Brazilian Nurs-
ing counted upon a reduced number of physicians and faced the enormous challenge 
of consolidating its Graduate Programs. In 1991 Dr. Maria Cecília obtained the title of 
Livre-docência from the University of São Paulo - Ribeirão Preto Nursing School, with the 
study “Nursing work and its articulation in collective health care – basic health care unit 
of Ribeirão Preto”. In the space of time between publishing these two articles, apparently 
so short, an intense process of debate and research articulated what seemed to be a little 
but untiring new researchers.

What academia witnessed was the emergence of a field of studies and immediately 
following, a line of research recognized for its critical potential and commitment to the 
transformation of nursing work – as a dignifiedly exercised practice and that expresses its 
quality in health care services. Not only academia was impacted though, for the transfor-
mation that was sought was also a benchmark for a nursing engaged in Brazilian sanitary 
reform struggles, as well as many of its ethical and technical unfoldings.

In 1982, 30 nurses participated in the 2nd National Nursing Research Seminar 
(SENPE), which brought representatives from five Nursing Graduate Programs in the 
molds of a meeting which included Dr. Maria Cecília. At the following SENPE (1984), 184 
participants were able to hear what a leader can say when she is sure of her role and has 
an advanced view concerning her profession – that the proposal of a specific body of nurs-
ing knowledge has to be aggregated to an alternative policy which considers health care 
work and its complexity, for “[…] it is in the interior of nursing and health care practice 
itself that the contradictions are present, that one can glimpse the possibilities [...]”1:77. This 
was the commitment of her life. How many of us today can look better at our own work, 
for in some moment, we were also touched by her lucidity and courage.  It will always be 
lacking to speak of the example left by this admirable nurse, professor, and researcher. 
But in speaking of “Dimensions of work and administration in health care and Nursing”, 
as is the case of this edition of Texto & Contexto Nursing Journal, it would be impossible 
to not offer our homage, our tender admiration, and our recognition.

Professor Maria Cecília, the limited number of studies presented here are examples 
of what Nursing continues to seek in today’s day and age, continually mobilized by 
your words.

Flávia Regina Souza Ramos, PhD
Professor of the Nursing Department and Coordinator of the Nursing Graduate Program of the 
Federal University of Santa Catarina, Brazil. Post-Doctorat at University of Lisbon, Portugal. 

Researcher for the National Council of Scientific and Technological Development (CNPq). Leader 
of the PRÁXIS research group - Nucleus of Studies on Work, Citizenship, Health and Nursing
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EDITORIAL

En el año de 1984, la profesora Maria Cecilia Puntel de Almeida defendió en la Fun-
dación Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) su tesis doctoral, titulada: “Estudio del conocimiento de 
enfermería y su dimensión práctica”. En esa época, la Enfermería Brasileña tenía un pequeño 
número de doctores y vislumbraba el enorme reto que tendría para consolidar su Posgrado. 
En 1991, la Doctora Maria Cecília obtuvo el título de Libre Docencia otorgado por la Univer-
sidad de Sao Paulo – Escuela de Enfermería de  Ribeirão Preto, con el estudio: “El trabajo de 
enfermería y su articulación con el proceso de trabajo en salud colectiva – red básica de salud 
de Ribeirão Preto”. En el espacio de tiempo, aparentemente tan corto, entre la divulgación 
de esas dos producciones científicas, un proceso de intenso debate e investigación articuló 
lo que parecía ser un pequeño pero incansable grupo de nuevas investigadoras. Lo que la 
academia presenció fue el surgimiento de un área de estudios y, posteriormente, de una línea 
de investigación reconocida por su potencial crítico y su compromiso para la transformación 
del trabajo de enfermería, como una práctica ejercida dignamente y que expresa su calidad 
en los servicios de salud. Pero, no sólo la academia fue impactada, pues la transformación 
que se quiso lograr fue, también, la de una enfermería comprometida con las luchas de la 
reforma sanitaria en el país y en muchos de sus desdoblamientos éticos y técnicos.

En 1982, treinta enfermeros participaron del 2º Seminario Nacional de Investigación 
en Enfermería (SENPE) que, en forma de una reunión, contaba con la participación de 
representantes de cinco Programas de Posgrado, y entre ellos se encontraba la Doctora 
Maria Cecília. En el siguiente SENPE (1984), 184 participantes escucharon lo que una líder 
puede decir cuando se tiene claridad de su papel y una avanzada visión de la profesión: 
que la propuesta de un conjunto de conocimientos específicos para la enfermería tiene que 
ser agregada a una alternativa política que considere el trabajo en salud en su complejidad, 
pues “es en el interior de la propia práctica de salud y de enfermería, donde las contra-
dicciones están presentes, donde se pueden vislumbrar las posibilidades [...]”1:77 Ese fue 
el compromiso de su vida. Cuántos de nosotros hoy podemos mirar mejor hacia nuestro 
propio trabajo, porque en algún momento, también fuimos tocados por la valentía y luci-
dez de la Doctora Maria Cecília. Siempre es poco lo que se puede decir acerca del ejemplo 
dejado por esa admirable enfermera, profesora e investigadora. Pero, mientras hablemos 
sobre “Dimensiones del trabajo y de la administración en salud y Enfermería”, como es el 
caso del presente número de la revista Texto & Contexto, será imposible dejar de rendirle 
nuestro homenaje, cariño y reconocimiento.

Profesora Maria Cecília, los pocos trabajos aquí presentados son un ejemplo de lo que 
actualmente, la Enfermería continúa buscando, motivada por sus palabras.

Dra. Flávia Regina Souza Ramos
 Profesora del Departamento de Enfermería y Coordinadora del Programa de Posgrado en 
Enfermería de la Universidad Federal de Santa Catarina. Posdoctora de la Universidad de 

Lisboa, Portugal. Investigadora del Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico 
(CNPq). Líder del grupo de investigación PRÁXIS - Núcleo de estudios en Trabajo, 

Ciudadanía, Salud y Enfermería
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