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No momento histórico da mulher brasileira, em que ela aparece com 
um substantivo aumento da sua participação, na força de trabalho, nós 
enfermeiras nos reunimos pela segunda vez, neste espaço criado pela 
Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo, em homenagem a 
Professora Wanda de Aguiar Horta. 

A primeira Semana Wanda de Aguiar Horta, cuja proposta era centra
da numa visão retrospectiva, de influência de Wanda de Aguiar Horta na 
enfermagem brasileira, e que teve uma repercussão na comunidade de 
enfermagem digna de nota, aconteceu por iniciativa da Professora Nara 
Sena de Paula, e foi imediatamente aprovada pela Congregação da Escola 
de Enfermagem. 

Tivemos 316 participantes, dos quais 154 eram alunos de diversas 
escolas do Estado de São Paulo, e os demais eram enfermeiros da área 
de ensino e da assistência. 

Nas sugestões oferecidas, para a realização de outros eventos, alguns 
aspectos merecem ser ressaltados, como a unanimidade do interesse dos 
participantes em estudar teorias e práticas da enfermagem e a criação 
de um espaço para apresentação de trabalhos de alunos. 

Em relação a este últ imo ponto, visando atender a demanda do espaço 
para estudantes, a Comissão Organizadora da "II Semana Wanda de Aguiar 
Horta", optou por iniciar a divulgação, deste 2.° evento, pelos Centros 
Acadêmicos de todas as escolas brasileiras de enfermagem. Acreditava 
a Comissão, que deste modo os estudantes ter iam mais tempo para se 
organizar e conseguir uma orientação dos respectivos professores, para 
a elaboração de trabalhos a serem apresentados na II Semana Wanda de 
Aguiar Horta. 

O programa que hoje se inicia, no entanto, não contém nenhum tra
balho desenvolvido por estudantes de enfermagem. Este fato nos faz 
repensar, todo o envolvimento que deveria exist ir entre nós docentes e 
enfermeiros de campo e os alunos, com os quais lidamos em nosso dia 
a dia. 

O aluno de hoje é o responsável pela nossa produção científ ica de 
amanhã. Se não recebe um suporte da nossa parte hoje, ele certamente 
não se comprometerá amanhã, como prof issional, com a produção cientí
fica da enfermagem. E continuaremos a elaborar pesados discursos sobre 



a nossa produção por gerações e gerações de enfermeiros, como vimos 
fazendo até agora. Urge um extra-compromisso, se posso chamá-lo assim, 
fora do campo e fora das salas de aula, com os nossos alunos, para que 
o suporte para a produção científ ica possa ser percebida fora do contexto 
das obrigações de salas de aula e passe a ser visualizado como uma 
contribuição social do trabalho dos enfermeiros. 

Em relação à primeira sugestão, de se promover um espaço para o 
estudo de teorias e práticas de enfermagem, temos o resultado explícito 
no programa ora apresentado. Pretende-se, a partir da análise da Obra de 
Wanda de Aguiar Horta, caminhar pela estrutura conceituai da enferma
gem brasileira, estudando a autonomia profissional do enfermeiro, chegar 
à viabil idade e aplicação de teorias de enfermagem na prática, abrangendo 
deste modo a teoria, a prática e o hiato que se estabelece entre eles. 

Conseguimos convidar, para apresentar estes temas, as enfermeiras 
que mais se destacaram, por seus trabalhos nos últ imos anos. Aquelas 
que aqui não est iverem, é por que, por motivos importantes, não puderam 
aceitar nosso convite. 

Teremos também, pela primeira vez na Semana Wanda de Aguiar 
Horta a participação, como apresentadoras, de duas enfermeiras chilenas, 
lita Lange e Maria Cecília Campos, que vêm desenvolvendo há alguns 
anos um projeto de vulto, direcionado para o autocuidado. 

A lém destas sessões, teremos uma sessão especial de Temas Livres, 
que não mudou de nome, apenas por falta de opções melhores. O que 
queremos dizer é que os temas l ivres, na Semana Wanda de Aguiar Horta 
terão o mesmo tratamento que os temas of iciais, com o objetivo de esti
mular a participação de todos e desmist i f icar a prioridade de alguns em 
detr imento de outros, considerados importantes por alguns setores da 
comunidade de enfermagem. 

Enfim, após um ano de intenso trabalho, a Comissão Organizadora 
deste evento, por meu intermédio lhes deseja as Boas Vindas. 
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