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OBJETOS DE APRENDIZAGEM EM ENFERMAGEM NA SAÚDE DA MULHER 

Agnes Ludwig Neutzling, Vanessa Menezes Catalan, Luísa Helena Machado Martinato, Ana Lúcia L. 

Bonilha, Anne Marie Weissheimer, Denise Tolfo Silveira 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

agnes.ludwig@ufrgs.br 

 

Os Objetos de Aprendizagem em Enfermagem na Saúde da Mulher desenvolvidos pelo Laboratório de 

Ensino Virtual da Escola de Enfermagem estão inseridos no Projeto Objetos de Aprendizagem Digitais em 

Enfermagem - Versão III (PROADE III).  O objetivo desse material é apresentar ao aluno os instrumentos 

necessários para realização da consulta de enfermagem e os passos para sua execução, com enfoque no 

período da gestação. Além disso, também tem o intuito de instigar os alunos a explorarem os objetos e a 

relacionarem dúvidas sobre os procedimentos e condutas a serem tomadas. Esses materiais agregam 

hipertexto, vídeo e animação, constituindo um objeto sobre algumas condutas e orientações a serem dadas 

durante a consulta à gestante, um sobre fluxos vaginais, um sobre coleta de citopatológico e dois casos 

clínicos. A criação desses materiais está fundamentada na aprendizagem baseada em problemas (PBL). Os 

softwares utilizados são o Macromedia Flash CS3, além de editores de imagens como o Fireworks, e de 

vídeos como Windows Movie Maker. Neste ano, os objetos sobre saúde da mulher serão aplicados na 

graduação em Enfermagem aliados a um projeto de pesquisa. Os objetos de aprendizagem concluídos 

perfazem temas transversais no ensino de enfermagem, iniciando na 6º etapa do curso e disponibilizados para 

os demais semestres. Da mesma forma, poderão ser utilizados em educação permanente de profissionais de 

enfermagem da rede básica de saúde e/ou hospitalar. 

Descritores: Informática em Enfermagem, Educação em Enfermagem, Enfermagem. 

 

 

PESQUISA CONVERGENTE-ASSISTENCIAL: UMA APROXIMAÇÃO CRÍTICO-REFLEXIVA 

ENTRE PESQUISA E PRÁTICA 

Cinthia Dalasta Caetano Fujii, Cíntia Nasi, Eglê Kohlrausch 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

cinthiacaetano@yahoo.com.br 

 

Introdução: Dentre as pesquisas desenvolvidas pela enfermagem boa parte dessas situam-se no campo da 

pesquisa exploratória, a qual tem contribuído visivelmente no crescimento de teorizações específicas para a 

enfermagem. Autores como Trentini e Paim (1999) defendem que a enfermagem precisa desenvolver as 

teorias, mas também os elos entre essa e a prática. Nesse sentido, a pesquisa convergente-assistencial 

possibilita a construção de conexões que operacionalizam os conteúdos teóricos, requerendo o envolvimento 

do pesquisador com a realidade estudada. Este ensaio acadêmico foi realizado na Disciplina de Abordagens 

Qualitativas de Pesquisa, junto ao Mestrado e Doutorado do Programa de Pós- Graduação em Enfermagem da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Objetivo: Este trabalho tem como objetivo discutir e apresentar 
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a metodologia de pesquisa chamada convergente-assistencial, que tem em sua essência a aproximação com as 

práticas de saúde realizadas pelos profissionais de enfermagem e o cenário é invariavelmente o cotidiano dos 

serviços de saúde. Métodos: Para realizar esse trabalho buscou-se suporte na literatura científica por meio de 

produções referentes ao tema pesquisa em saúde e enfermagem. Resultados: Nesse momento pode-se 

constatar que a pesquisa convergente-assistencial é uma abordagem metodológica, de delineamento 

qualitativo que mantém estreita relação com a realidade social em todo seu processo, com a intenção de 

buscar soluções para problemas, realizar mudanças e introduzir inovações na situação social, 

comprometendo-se com a melhoria direta do contexto social pesquisado. Articula a prática profissional com o 

conhecimento teórico, pois seus resultados são direcionados para as situações práticas. Os pesquisadores 

costumam formular seus temas de pesquisa a partir das necessidades emergentes dos contextos do cotidiano 

do trabalho. O pesquisador costuma assumir um papel de provedor de cuidados, principalmente durante a 

etapa da coleta de informações, que varia de acordo com o projeto. Enfatiza o “pensar” e o “fazer”, por isto, 

tem por objetivo criar um “saber fazer”, constituindo-se num método apropriado para pesquisar as práticas de 

cuidado, seguindo normas como rigor científico para a obtenção, registro e análise das informações, e ao 

mesmo tempo, agindo conforme as exigências do dia-a-dia, dando retorno imediato ao usuário do serviço de 

saúde. Essa metodologia de pesquisa sugere etapas para sua elaboração as quais serão descritas a seguir. A 

fase de concepção é onde se escolhe a área de interesse, fazendo um recorte nessa área e a reflexão sobre o 

que chamou atenção no tema, escolhendo uma especificidade emergente da prática profissional. Além disso, é 

feita a busca de informações por meio da revisão bibliográfica sobre o tema para formular as questões de 

pesquisa e os objetivos. Uma questão pesquisável é aquela que requer ações para ser respondida, demanda 

mais que uma resposta e emerge da prática. A justificativa constitui-se em um ponto importante na pesquisa, 

onde o pesquisador fundamenta sobre a necessidade de investigar o problema a ser estudado. Segue-se a 

construção do problema de pesquisa, com a delimitação da realidade empírica e objeto da investigação. Na 

pesquisa convergente-assistencial a primeira leitura feita é a da realidade, que norteará a investigação. No 

entanto, como toda investigação científica, essa modalidade de pesquisa é sustentada por um referencial 

teórico, extraído de uma pesquisa bibliográfica, abrangendo concepções teóricas, resultados de pesquisas 

anteriores sobre o tema, estudos de aplicação teórica e artigos de discussão de experiências da prática 

assistencial. É necessário que atenda a, no mínimo, quatro grandes propósitos: verificar como a situação-

problema a ser investigada relaciona-se com as situações-problema de textos de outros pesquisadores; 

provocar familiarização com outros autores/pesquisadores; conduzir o pesquisador a delimitar melhor a 

situação-problema de sua pesquisa na prática; examinar a relevância da situação-problema a ser estudada, e 

como essa se situa em um conjunto mais amplo de experiências já publicadas. A experiência assistencial 

aproxima e relaciona o que já está divulgado com a vivência cotidiana nos serviços de saúde, oportunizando 

uma aproximação crítico-reflexiva entre a pesquisa e a prática, conferindo a essa última um novo modo de 

pensar e fazer. Por ser uma modalidade de pesquisa que se insere no contexto social, sugere-se que sejam 

incluídos na revisão bibliográfica os pontos de vista de outras disciplinas pertinentes ao tema. O momento da 

pesquisa bibliográfica possibilita o contato com leituras referentes à metodologia dos estudos, às dificuldades, 

limitações e os resultados que outros pesquisadores já experimentaram.  Gera também subsídios importantes 
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para a futura análise dos dados. Por ser um processo extenso e praticamente permanente, é necessário focar-se 

em alguns itens, tais como: fatores ou resultados de outros projetos na área de assistência; teorias ou marcos 

conceituais experimentados em outros projetos; metodologias utilizadas em outras pesquisas no âmbito 

assistencial; opiniões, crenças, pontos de vista, provenientes de autores experientes e com trabalhos 

científicos publicados sobre a prática assistencial. É imprescindível que a revisão de literatura priorize 

consultas bibliográficas e textos sobre resultados de pesquisa, em especial as desenvolvidas no âmbito 

assistencial. Devido à propriedade de entrelaçar-se com a prática, a pesquisa convergente-assistencial não se 

compatibiliza com todos os desenhos de pesquisa de padrão tradicional, tanto de pesquisa quantitativa como 

qualitativa. Essa modalidade de investigação científica contempla o modo de vida do grupo social envolvido 

na pesquisa. O desenho de uma pesquisa convergente-assistencial abrange múltiplas modalidades, de maneira 

que não conduz a um processo paralelo, mas a um procedimento metodológico que flutua com a prática.  O 

local onde ocorrerá à pesquisa pode ser definido como aquele onde ocorrem as relações sociais inerentes ao 

propósito da pesquisa, onde foi identificado o problema a ser solucionado ou as mudanças a serem feitas. A 

pesquisa convergente-assistencial valoriza a representatividade, no que tange à profundidade e diversidade 

das informações. Os sujeitos da pesquisa são aqueles envolvidos no problema e, entre esses, os que têm mais 

condições para contribuir com as informações que possibilitem abranger ao máximo as dimensões do 

problema. Nessa modalidade de investigação, em que o pesquisador desenvolve pesquisa e assistência 

simultaneamente, o tamanho da amostra é considerado adequado quando ocorre a repetição de informações 

(saturação) e isso acontece quando as informações não acrescentam nada de novo, e tornam-se repetitivas. A 

pesquisa qualitativa utiliza a saturação como forma de garantir uma amostragem expressiva de adequação das 

informações. As considerações éticas que envolvem os participantes da pesquisa devem ser respeitadas e 

seguidas durante todo o processo investigativo. Esse tipo de pesquisa se caracteriza pela triangulação de 

métodos e técnicas na obtenção e análise de informações. Para se eleger os métodos de coleta de informações 

será preciso estar atento para considerar que estratégias viabilizam a obtenção de informações. O pesquisador 

deve considerar as potencialidades de que já dispõe para aquilo que realiza no exercício profissional. É 

impossível para um pesquisador-assistencial registrar tudo o que ocorre durante determinado tempo 

envolvendo pesquisa e assistência, por isso é recomendado agregar entrevista e observação. O tipo de 

entrevista mais apropriado na pesquisa convergente-assistencial é a entrevista semi-estruturada, conduzida em 

contatos repetidos ao longo de um tempo, já que há necessidade de envolver os participantes no processo, 

incluindo contatos repetitivos. A entrevista fechada é valorizada somente como complemento a outros tipos 

de métodos, utilizada para estimular as respostas, principalmente dos pacientes. Já a observação está 

imbricada em todas as atividades, sendo considerada um dos processos fundamentais da atividade humana. 

Geralmente as observações cotidianas correspondem às demandas da situação vivenciada no momento. 

Entretanto, quando se observa uma situação com o objetivo de responder a uma indagação específica, essa 

observação se tornará um processo consciente e pode ser sistematizada. O propósito da investigação 

influenciará no que, como, por que, quem, quando, onde e para que observar. É importante destacar que a 

observação participante possibilita captar a variedade de fenômenos de uma situação social, os quais não 

poderiam ser obtidos exclusivamente pela entrevista. O observador participante entra em determinada cena 
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social com a finalidade de engajar-se nas atividades daquela situação, observa e registra as atividades, os 

atores em suas relações e os aspectos físicos da situação. Essas informações podem ser registradas por 

gravação em fita cassete, filmagem, fotografia, registro de diário de campo. Este tipo de pesquisa requer a 

utilização de variados métodos e técnicas de análise. Os processos de assistência, de coleta e análise de 

informações poderão ocorrer ao mesmo tempo. Para a análise podem ser utilizados métodos qualitativos 

como os dos estudos etnográficos, fenomenológicos e teoria fundamentada nos dados, dentre outros. A 

análise consta de quatro fases: apreensão, síntese, teorização e recontextualização. A apreensão compromete-

se com os resultados do processo. A síntese examina subjetivamente as associações e variações das 

informações. Na teorização o pesquisador desenvolve um esquema teórico, a partir das relações reconhecidas 

durante a síntese; nessa fase os temas serão definidos e as relações entre eles descritas com detalhes. A 

recontextualização consiste na possibilidade de dar significado a achados ou descobertas e socializar 

resultados singulares, justificando adaptações que venham a ser feitas. Conclusões: A pesquisa convergente-

assistencial mantém estreita ligação com a prática de enfermagem, é dirigida às situações sociais e, portanto, 

valoriza a intersubjetividade, não se respaldando na neutralidade. Esse método de pesquisa enfatiza e valoriza 

a participação dos sujeitos no processo de investigação e a condição do pesquisador como sujeito.  

Descritores: Pesquisa qualitativa; Enfermagem; Metodologia. 
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REFLEXÕES SOBRE AS ABORDAGENS DE ENSINO E A FORMAÇÃO EM ENFERMAGEM 
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Introdução: A formação dos profissionais da saúde tem sido alvo de discussões, pesquisas e (re) avaliações 

no âmbito do processo ensino-aprendizagem na tentativa de contextualização desta formação sob uma ótica 

de atenção ampliada à saúde das pessoas. O ensino na área da saúde encontra-se ainda bastante pautado no 

conhecimento apenas da doença e na figura do professor como detentor do saber. Um olhar preocupado para 

com a formação advém de um momento na sociedade e setor saúde que exige dos profissionais ações de 

atenção mais abrangentes e resolutivas, as quais não são contempladas apenas com práticas pontuais e 

curativas. Como salienta CYRINO e TORALLES- PEREIRA (2004) as instituições tem sido estimuladas a 

transformarem-se na direção de um ensino que, dentre outros atributos, valorize a equidade,a qualidade do 

atendimento ao usuário, a eficiência e a relevância do trabalho em equipe. Objetivo: Este trabalho é um 


