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>> EDITORIAL
O 11º Congresso Ibero-Americano em Investigação Qualitativa (CIAIQ) decorreu nos dias 12, 13, 14 e 15 de julho de
2022, na Faculdade de Ciências da Educação da Universida da Corunha, Espanha.
Para o CIAIQ foi encorajada a submissão de resumos e artigos científicos que focassem os seguintes campos de
aplicação e temáticas:
•

Investigação Qualitativa na Saúde (ênfase nos processos de investigação nas áreas de Medicina, Enfermagem,
Geriatria, Gerontologia, Psicologia, etc.)

•

Investigação Qualitativa na Educação (ênfase nos processos de Investigação nas diversas áreas do Ensino
Superior, Ensino básico, Avaliação, Currículo, Didáticas, Ensino de Ciências, Línguas, História, Tecnologia, etc.)

•

Investigação Qualitativa nas Ciências Sociais (ênfase nos processos de Investigação nas áreas da Comunicação,
Artes, Linguística, Sociologia, Antropologia, Administração, Marketing, Gestão e Economia, etc.)

•

Investigação Qualitativa na Engenharia e Tecnologia (ênfase nas metodologias de suporte baseadas em
computador e no software para investigação qualitativa e na investigação qualitativa nas áreas da Engenharia e
Tecnologia, Sistemas de Informação e Educação em Engenharia)

Temáticas CIAIQ2022:
1. Fundamentos
•

Fundamentação e Paradigmas de Investigação Qualitativa (estudos teóricos, reflexão crítica sobres as dimensões
epistemológicas, ontológicas e axiológicas)

•

Sistematização de estudos com Abordagens Qualitativas (revisão da literatura, integração de resultados,
agregação de estudos, meta-análise, meta-análise qualitativa, meta-síntese, meta-etnografia)

•

Investigação Qualitativa e Métodos Mistos (ênfase em processos de investigação que se apoiem em metodologias
mistas mas com prioridade às abordagens qualitativas)

2. Operacionalização
•

Tipologias de Análise de Dados (análise de conteúdo, análise do discurso, análise temática, análise de narrativas, etc.)

•

Processos inovadores de Análise Qualitativa de Dados (desenho de análise, articulação e triangulação de diversas
fontes de dados – imagens, áudios, vídeos)

•

Investigação Qualitativa em Contexto Web (eResearch, etnografia virtual, análise de interações, corpus
latent na internet, etc.)

•

Análise Qualitativa com Apoio de Software Específico (estudos de usabilidade, user experience, impacto
do software na qualidade de investigação e da análise)

O CIAIQ admitiu ainda quatro conferências plenárias:
•

“Integridad academica y etica en la investigación cualitativa”, apresentada por Oswaldo Lorenzo, Universidad
de Granada, España.

•

“Ensino-aprendizagem da investigação qualitativa”, apresentada por Stella R. Taquette, Universidade do Estado
do Rio de Janeiro, Brasil.

•

“La forma de los datos: ¿es una variable cualitativa o cuantitativa?”, apresentada por Laureano González Vega,
CUNEF Universidad, España.

•

“Participación Social (PS) en las Políticas Públicas (PP)”, apresentada por Rodolfo Levin Echeverri, Universidad
de la Republica, Uruguay e Mauro Serapioni, Universidade de Coimbra, Portugal.

O CIAIQ2022 recebeu um total de 262 submissões de artigos e resumos, envolvendo mais de 500 autores de 15
países. Cada artigo e resumo foi submetido a um processo de revisão double-blind por uma comissão científica
composta por elementos altamente qualificados nas áreas científicas do congresso.
No presente livro de resumos, apresentam-se os 213 trabalhos que foram selecionados e apresentados no CIAIQ2022,
seja em formato presencial ou online, síncrono ou assíncrono (através de vídeos disponibilizados num canal do YouTube).
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Os artigos aceites para apresentação e discussão durante a conferência serão publicados em três volumes especiais
da New Trends in Qualitative Research (NTQR), contendo DOI. Os autores de artigos selecionados serão convidados
a fazer a sua extensão para publicação em reputadas revistas indexadas e parceiras do evento (Ámbitos. Revista
Internacional de Comunicación, Cadernos de Educação, Tecnologia e Sociedade, Computer Science e Information
Systems Journal, Educação a Distância e Práticas Educativas Comunicacionais e Interculturais, Escola Anna Nery
Revista de Enfermagem, FOTOCINEMA. Revista científica de cine y fotografia, International Journal of Marketing,
Communication e New Media, Journal of New Approaches in Educational Research – NAER, Qualitative Sociology
Review, Revista Campo Abierto, Revista Ciência & Saúde Coletiva, Revista Comunicação & Informação, Revista da
Escola de Enfermagem da USP, Revista de Investigaciones, Revista Eletrónica Debates em Educação Científica e
Tecnológica, Revista Fronteiras: Sociedade, Tecnologia e Meio Ambiente, Revista Indagatio Didactica, Revista Internet
Latent Corpus Journal, Revista Latina de Comunicacion Social, Revista Lusófona de Educação, Revista Portuguesa de
Educação, Revista USGP e RISTI – Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação).
Finalizamos, agradecendo a todos que, de forma direta ou indireta, colaboram com o CIAIQ2022 (participantes,
autores, comissões, sponsors, parceiros, revistas, etc.), participando e promovendo a expansão da investigação
qualitativa e especialmente a Faculdade de Ciências da Educação, da Universidade da Corunha, que disponibilizou a
infra-estrutura e pessoal para viabilização do Congresso.
Mercedes González Sanmamed
Fábio Freitas
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UMA ABORDAGEM QUALITATIVA SOBRE AS PRINCIPAIS CAUSAS DE CHURNING
DE RECURSOS HUMANOS
OLGA PIRROLAS (INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS SOCIAIS E POLÍTICAS DA UNIVERSIDADE DE LISBOA - ISCSP) E PEDRO
CORREIA (FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA).

Abstract
Introdução: Apesar da pertinência da operacionalização do conceito de churning de recursos humanos, este ainda
é um tema pouco desenvolvido, com pouca literatura e estudos empíricos. É neste sentido que surge o interesse
pelo estudo desta temática, permitindo contribuir para o desenvolvimento de um tema de grande complexidade,
assim como contribuir quer para o aumento da literatura, quer para o aumento de estudos empíricos; Objetivos/
Métodos: Este artigo tem como objetivo analisar através de uma abordagem qualitativa, quais as principais causas
de churning de recursos humanos. O estudo segue uma abordagem qualitativa com recurso à análise da literatura
internacional e à realização de 20 entrevistas semiestruturadas como instrumentos de recolha de dados. Como
forma de tratamento dos dados recorreu-se à análise de conteúdo que permitiu selecionar as principais variáveis em
estudo; Resultados: Através dos dados obtidos foi possível definir como principais causas de churning: baixo salário;
falta de progressão na carreira; falta de desenvolvimento individual; horários rigidos; fraca liderança; concorrência;
localidade; mau ambiente de trabalho; fraca cultura organizacional; falta de promoção; falta de reconhecimento;
falta de disponibilidade; dificuldade na conciliação trabalho-familia e falta de motivação; Conclusões. Como forma de
minimizar a ocorrência de churning propõe-se a implementação de medidas estratégicas por parte das organizações
de forma a ir ao encontro das necessidades e expetativas dos seus trabalhadores com o intuito que estes se sintam
satisfeitos e motivados na organização e com o seu trabalho, afastando a decisão de sair da organização.

A PANDEMIA COVID-19 E A TECNOLOGIA NO ENSINO: OS DESAFIOS NA
ADAPTAÇÃO DAS AULAS REMOTAS E DO RETORNO PRESENCIAL
MICHELLE LUIZ WENTER (CENTRO PAULA SOUZA), EDNA LÚCIA DE CARVALHO BARBOSA (CENTRO PAULA SOUZA), NADIR
BARBOSA SILVA (FACULDADE FAMA), ELAINE RICHTER (ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL SÃO JUDAS), ANTOINETTE SIMÃO
(ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL SÃO JUDADS) E SANDRA MARIA DA PENHA CONCEIÇÃO (FAM).

Abstract
Introdução: Na literatura, a possível retomada das atividades educacionais em ambiente presencial é retratada
como um grande gerador de impactos e intensificações de quadros, como a ansiedade, principalmente em razão da
própria dificuldade de adaptação ao cotidiano das atividades nas instituições de ensino. Objetivo: Este artigo tem
por objetivo, discutir os desafios na adaptação das aulas remotas e do retorno das atividades acadêmicas presenciais.
Metodologia: Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica, de caráter descritivo exploratório, com abordagem
qualitativa pesquisadas em livros e artigos publicados nos últimos cinco anos. O levantamento bibliográfico deu-se
através dos bancos de dados Eletronic Library Online (SciELO) e Google Acadêmico. Discussão: Conforme os artigos
analisados na literatura, diversos países que adotaram inicialmente todas as medidas sanitárias impostas para conter
o coronavírus, já conseguiram superar os maiores problemas sanitários da crise da COVID-19 e estão em fase de
relaxamento e retomada das atividades econômicas e educacionais. Devido aos índices epidemiológicos de casos
por infecção da SARS-CoV-2, o Brasil ainda enfrenta um longo percurso diante a possibilidade de retomada das
aulas presenciais. Conclusão: O grande desafio do momento para as instituições de ensino, professores, alunos e
familiares, é identificar respostas em meio aos novos desafios do isolamento social e retorno as aulas presenciais em
um atual cenário de pandemia. A informação traz segurança, com isso, torna-se necessário a elaboração de estratégias
sanitárias além do plano de reabertura, definido os processos pedagógicos e protocolares de uma reabertura segura
respeitando os índices epidemiológico e ações de biossegurança aliadas ao monitoramento e vigilância em saúde,
sempre criando uma conexão com a comunidade escolar do modo mais participativo e intersetorial.

ADAPTABILIDADE DOS DOCENTES E DISCENTES NO USO DA TECNOLOGIA DIGITAL
NA EDUCAÇÃO DURANTE A PANDEMIA COVID-19
NADIR BARBOSA SILVA (UNIFESP- SÃO PAULO), SANDRA MARIA DA CONCEIÇÃO (CENTRO UNIVERSITARIO DAS AMÉRICAS- FAM),
EDNA LÚCIA DE CARVALHO BARBOSA (CENTRO PAULA SOUZA DE ENSINO), MICHELLE LUIZ WENTER (CENTRO PAULA SOUZA
DE ENSINO), ANTOINETTE SIMÃO (ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL SÃO JUDADS) E ELAINE RICHTER (ESCOLA DE EDUCAÇÃO
ESPECIAL SÃO JUDAS).

Abstract
Introdução: Com a ação de quarentena para os docentes e discentes em situação emergencial, foi preciso adotar
novos métodos no processo ensino/aprendizagem. Profissionais da área educacional precisaram se adaptar à nova
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rotina de aprendizagem e ao uso de tecnologias e ferramentas para promover o acesso a recursos de ensinoaprendizagem disponíveis. Objetivo: O objetivo da pesquisa consiste no desenvolvimento de uma pesquisa com
o intuito de contribuir para uma reflexão crítica no que tange à adaptabilidade dos docentes e discentes no uso
da tecnologia digital na educação durante a pandemia COVID-19. Metodologia: Para o delineamento do estudo,
este trabalho utilizou o método de revisão sistemática e integrativa da literatura, de caráter descritivo exploratório,
com abordagem qualitativa pesquisadas em livros e artigos publicados nos últimos cinco anos. O levantamento
bibliográfico deu-se através dos bancos de dados Eletronic Library Online (SciELO) e Google Acadêmico. Discussão:
A tecnologia juntamente com o ensino pode ser importante para aproximar os discentes das aulas, além de poder
aspirar uma maior autonomia e pensamento crítico por parte dos discentes. Com isso, os estudos sobre novos
métodos de ensino e a importância de se potencializar o uso das ferramentas tecnológicas durante a pandemia
COVID 19, se tornam bastante relevantes. Conclusão: As plataformas virtuais de aprendizagem têm o potencial de
desempenhar um papel relevante e útil no processo ensino/ aprendizagem dos discentes, mas para isso acontecer
de maneira significativa para grande parte da população, é necessário políticas públicas de incentivo para o acesso
online de todos, desde equipamentos até uma rede de conexão de internet.

ARGUMENTAÇÃO NA EDUCAÇÃO EM QUÍMICA: ANÁLISE DE ARTIGOS
PUBLICADOS EM PERIÓDICOS BRASILEIROS
ADRIELE RIBEIRO DOS SANTOS (UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP) E SALETE LINHARES QUEIROZ (UNIVERSIDADE DE SÃO
PAULO - USP).

Abstract
Resumo: Introdução: A argumentação é uma habilidade fundamental para a vida em sociedade, estando presente
em diversos contextos cotidianos e no ensino de ciências, com o qual contribui significativamente. Desse modo,
sua inserção na educação em química é cada vez mais recorrente, sendo reportada em diversos trabalhos. Assim,
uma produção acadêmica expressiva sobre o assunto tem sido observada, a qual carece de estudos para organizála e identificar suas tendências, lacunas e potenciais contribuições. Objetivos: O objetivo deste trabalho consiste
em identificar e analisar as publicações em periódicos brasileiros sobre argumentação na educação em química,
ocorridas no período de 2000 a 2020. Métodos: Para tal, foram selecionados periódicos A1, A2, B1 e B2 das áreas
de Ensino e Educação do programa Qualis da CAPES cujos títulos reportavam ao ensino de ciências. Em tais revistas
foram empregados como termos de busca os vocábulos químicas e argumentação, os quais deveriam estar presente
nos títulos, resumos e/ou palavras-chave dos trabalhos. Foram obtidos 27 artigos que possuíam estrita relação
com a temática investigada, que foram classificados de acordo com seu ano de publicação, nível de escolaridade
e foco temático privilegiado. Resultados: Constatou-se que as publicações identificadas tiveram início em 2005,
atingindo seu ápice nos anos de 2019 e 2020. Ainda, os níveis escolares privilegiados foram o ensino médio e o
superior, enquanto que os principais focos temáticos dos trabalhos foram o emprego de estratégias para promover a
argumentação e sua inserção na formação de professores. Conclusões: Os resultados mostraram que investigações
sobre a temática encontram-se em franco crescimento e que diferentes aspectos da argumentação têm sido
explorados pelos pesquisadores da área. Entretanto, a escassez de estudos direcionados ao ensino fundamental é
uma lacuna a ser superada.

MATRIZES DE REFERÊNCIAS PARA OBSERVAÇÕES NÃO PARTICIPANTES E PARA
REGISTROS DE DIÁRIOS DE CAMPOS EM PROCESSOS INTERACIONAIS DE
APRESENTAÇÃO DE SI NA PLATAFORMA DIGITAL INSTAGRAM: UMA PROPOSTA
METODOLÓGICA
MARIANA MATOS (UFBA) E JOSE CARLOS RIBEIRO (UFBA).

Abstract
Este artigo apresenta modelos de matrizes de referências para observações não participantes e para registros de
diários de campos, tendo como base uma coleta de dados realizada na plataforma digital Instagram. Tais matrizes são
propostas como possibilidades metodológicas que visam sistematizar os procedimentos de análise dos elementos que
compõem o processo interacional de apresentação de si ocorrido neste lócus. Como uma das principais plataformas
digitais atuais, o Instagram oferece diversos recursos e funcionalidades que viabilizam e promovem a vivência, por
parte de seus usuários, de processos interacionais particulares, dentre os quais destaca-se o das apresentações
de si. Deste modo, visa-se ampliar os métodos disponíveis para estudos deste processo através da proposição de
(1) matriz de referência para observações não participantes no Instagram, construída a partir da combinação de
elementos teóricos e empíricos significativos para o processo de análise pretendido, e de (2) matrizes de referência
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para registros de notas em diários de campo, estruturadas para serem utilizadas, de forma complementar, em três
formatos: registros de notas descritivas, registros de notas reflexivas e registros de notas metodológicas. Conclui-se
que, para que sejam atendidos de forma mais abrangente, sugere-se que estudos que envolvam observações não
participantes de perfis no Instagram, cuja finalidade esteja na análise e compreensão do processo de apresentação
de si, considerem as particularidades que envolvem os ambientes digitais e os recursos oferecidos pela plataforma.
Sendo assim, esta proposição metodológica de utilização de matrizes referenciais específicas, construídas e ancoradas
nas especificidades do(s) ambiente(s) e na revisão teórica do(s) processo(s) interacional(is) explorado(s), apresenta-se
como uma estratégia adicional oportuna para a realização de pesquisas relacionadas à investigação do tema.

ANÁLISE COMBINADA DE TEXTO E IMAGEM UTILIZANDO SOFTWARE NA
PESQUISA QUALITATIVA: REVISÃO DE ESCOPO
LUCIMARA FORNARI (ESCOLA DE ENFERMAGEM DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO) E ROSA DA FONSECA (ESCOLA DE
ENFERMAGEM DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO).

Abstract
Introdução: O ser humano expressa suas emoções por meio de diferentes tipos de linguagens. A combinação entre a
linguagem verbal e não-verbal possibilita ampliar a captação dos sentidos e profundar a compreensão a respeito de
um determinado fenômeno social. O uso de software visa apoiar a sistematização e otimização do processo de análise
dos dados combinados; Objetivos: Mapear a produção científica sobre o uso de software para análise combinada de
dados textuais e visuais em pesquisas qualitativas; Métodos: Revisão de escopo realizada em quatro bases de dados
internacionais (Scopus, EMBASE, MEDLINE e Web of Science), no período entre setembro de 2021 e janeiro de
2022. Para a coleta de dados foi desenvolvido um instrumento semiestruturado. O processo de tratamento e análise
dos dados contou com o apoio do aplicativo Rayyan QCR e do software de análise qualitativa webQDA; Resultados:
A amostra final da revisão foi constituída por 11 estudos publicados entre 2014 e 2022, principalmente, na área da
saúde. As publicações envolveram três tipos de software de análise qualitativa: NVivo, Atlas.ti e MaxQda. A fotografia
foi a fonte mais utilizada para a produção dos dados visuais, enquanto os grupos focais e de discussão se destacaram
para a produção dos dados textuais. A análise temática foi utilizada na maior parte das publicações e os softwares
apoiaram essencialmente a etapa de codificação dos dados de maneira combinada; Conclusões: A análise combinada
de dados textuais e visuais realizada com o apoio de software se mostrou como um percurso metodológico ainda em
ascensão, dado que a revisão identificou somente 11 estudos publicados nos últimos oito anos.

¿POR QUÉ Y PARA QUÉ DESCARGASTE TINDER? MOTIVOS DE USO EN USUARIOS/
AS MEXICANOS/AS SOLTEROS/AS
KATHIA REBECA ARREOLA RODRÍGUEZ (UNIVERSIDAD DE SAN ANDRÉS) E ROZZANA SÁNCHEZ ARAGÓN (UNAM).

Abstract
Introducción:Con la proliferación de aplicaciones para citas para dispositivos tecnológicos, se han generado diversas
preguntas en torno a las variables psicosociales que circulan dentro y fuera de ellas. Objetivos:El objetivo de este estudio
se concentra en Tinder (aplicación de citas), la cual ha crecido en popularidad en América Latina, particularmente en
México, gestando preguntas en torno a qué motiva a los individuos a hacer uso de la aplicación y qué perciben obtener
de su uso. Método:Para atender a esto se realizó un estudio exploratorio - descriptivo a través de la aplicación en línea
de un cuestionario abierto respecto de los motivos de uso de Tinder. En él, colaboraron 450 mexicanos/as, con un rango
de edad de 18 a 38 años. Para analizar los resultados se hizo un análisis de contenido de tipo cualitativo. Resultados:Se
identificaron 12 categorías, clasificadas en gratificaciones obtenidas (por qué del uso) y gratificaciones buscadas (para
qué del uso). Tanto hombres como mujeres comparten motivos de uso social, tales como entretenimiento, y búsqueda de
pareja, así como curiosidad por el uso de la aplicación; sin embargo, los hombres tienden a buscar con mayor frecuencia
que las mujeres, encuentros sexuales; mientras que ellas buscan establecer amistades y validar su apariencia física (ego
– boosting). Conclusiones:Se sugiere que al ser Tinder un espacio virtual que promueve la satisfacción de necesidades
psicosociales del individuo se continúe haciendo estudios en torno a su uso.
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CONHECIMENTOS E PRÁTICAS DE PROFISSIONAIS DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA
FAMÍLIA SOBRE PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL
MARIA WANDERLEYA DE LAVOR CORIOLANO MARINUS (PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM.UNIVERSIDADE
FEDERAL DE PERNAMBUCO), LUANA AMORIM (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO), JAEDSON CAPITÓ DE SANTANA
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO), ADELIA KARLA FALCÃO SOARES (PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM
ENFERMAGEM. UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) E MIRELLY DA SILVA BARROS (PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM
SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO).

Abstract
Introdução: Os primeiros anos de vida são fundamentais para a promoção do desenvolvimento infantil, sendo
relevante o apoio dos profissionais de saúde aos cuidadores, na perspectiva de promoção da saúde. Objetivo: analisar
conhecimentos e práticas de profissionais da Estratégia Saúde da Família (ESF) sobre a promoção do desenvolvimento
infantil dentro do seu cotidiano de trabalho, a partir dos pressupostos da teoria bioecológica do Desenvolvimento
Humano, de Bronfenbrenner. Métodos: Estudo descritivo-exploratório, com abordagem qualitativa. Participaram 29
profissionais de três ESF, no município do Recife-PE. A coleta de dados ocorreu de agosto a novembro de 2018, por
meio de entrevista semiestruturada, as quais foram transcritas e analisadas com auxílio do software Atlas T.I, versão
8.0. Realizou-se codificação descritiva, posteriormente, a codificação analítica, a qual resultou em três categorias
(Atenção à saúde da criança, Participação familiar no cuidado e Dificuldades encontradas pelos profissionais de
saúde). Resultados: Os profissionais referem fatores individuais, além de fatores contextuais relacionados ao
mundo do trabalho, os quais influenciam de forma direta nas ações relacionadas à vigilância do desenolvimento
infantil. Conclusão e implicações para a prática: A partir da interrelação dos diferentes componentes que interferem
nos conhecimentos e práticas dos profissionais de saúde na promoção do desenvolvimento infantil, ratifica-se a
importância da compreensão desta temática a partir do modelo bioecológico, para fomentar ações de educação
permanente a partir do ambiente de trabalho e das vivências desses profissionais.

A PERSPECTIVA SOCIAL DAS HEPATITES VIRAIS: REVISÃO DE ESCOPO
ROSA DA FONSECA (ESCOLA DE ENFERMAGEM DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO), RAFAELA LOURENÇO (UNIVERSIDADE
FEDERAL DO PARANÁ), LUCIMARA FORNARI (ESCOLA DE ENFERMAGEM DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO) E MARIANA
MENEGATTI (ESCOLA DE ENFERMAGEM DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO).

Abstract
Introdução: As hepatites virais são problemas de saúde que afetam milhões de pessoas, estão entre as principais
causas de incapacidade e morte no mundo, e atingem distintos grupos sociais vulneráveis. Esse cenário levou a
Organização Mundial de Saúde a incluir a redução dos casos e mortes por hepatites virais na agenda dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável. Objetivo: Mapear as pesquisas sobre hepatites virais com referenciais que explorem
a perspectiva social da Saúde Coletiva. Método: Trata-se de uma revisão de escopo cujas buscas foram realizadas na
Biblioteca Virtual em Saúde, na Scientific Electronic Library Online, na base de dados Scopus e na base de literatura
cinzenta Google Acadêmico. Foram incluídas pesquisas nas línguas portuguesa, espanhola e inglesa, sem data-limite
de publicação. Os dados foram extraídos por instrumento desenvolvido pelas autoras e submetidos à análise de
conteúdo temática com apoio do software webQDA. Resultados: Foram selecionados 36 artigos para leitura. A partir
da leitura na íntegra das publicações, emergiram três categorias empíricas: A perspectiva social no processo saúdedoença das hepatites virais; A expressão das categorias sociais no fenômeno das hepatites virais; As necessidades em
saúde associadas às hepatites virais. Conclusões: A perspectiva social das hepatites virais é abordada pelos estudos
de maneira incipiente e não é feita uma análise aprofundada dos potenciais de desgaste e de fortalecimento das
populações pertencentes aos diferentes grupos sociais vulneráveis. A metodologia utilizada se mostrou adequada
para analisar de maneira aprofundada as produções científicas, sobretudo aquelas que abordam a perspectiva social.

DIFICULDADES E POTENCIALIDADES RELACIONADAS AO CLIMA ORGANIZACIONAL
DOS SERVIDORES DE ENFERMAGEM DE UM HOSPITAL PÚBLICO
ELISABETE MESQUITA PERES DE CARVALHO (FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE; SECRETARIA DE
ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL), CARMEN LUCIA MARQUES DE BRITO (SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO
DISTRITO FEDERAL), GRACIELLE CORDEIRO MUNIZ (SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL) E MONIQUE
BATISTA PIMENTEL VILLAS (SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL).

Abstract
Resumo: Introdução: No ambiente hospitalar, as condições de trabalho e as boas relações interpessoais são
necessárias para o adequado cumprimento das atividades e para um clima organizacional saudável, que impacte
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positivamente na saúde do trabalhador. Objetivos: identificar dificuldades e potencialidades relacionadas ao clima
organizacional dos servidores de enfermagem de um hospital público do DF. Métodos: Trata-se de um estudo
descritivo, exploratório de cunho qualitativo, realizada com 46 enfermeiros. A coleta de dados ocorreu no período
de 10 de outubro a 30 de novembro de 2021. Os dados foram analisados por meio da análise de conteúdo de Bardin:
pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados, inferência e interpretação. Resultados: foi possível
encontrar três núcleos de sentido que foram divididos em três categorias: 1-ambiente e condições de trabalho;
2-comunicação, relacionamento e rotinas de trabalho; 3-potencialidades visualizadas – motivação para a melhoria
do ambiente de trabalho. Conclusões: foram observadas dificuldades que cursam como potenciais geradores de
insatisfação no ambiente de trabalho, no entanto, estratégias de gestão foram consideradas para o enfrentamento e
modificação do panorama identificado.

ELABORAÇÃO DE TEXTOS DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA SOBRE COVID-19 NO
ENSINO SUPERIOR DE QUÍMICA: ANÁLISE DE CONTEÚDO EM FOCO
CAROLINA SOTÉRIO (SÃO CARLOS INSTITUTE OF CHEMISTRY, UNIVERSITY OF SÃO PAULO) E SALETE QUEIROZ (SÃO CARLOS
INSTITUTE OF CHEMISTRY, UNIVERSITY OF SÃO PAULO).

Abstract
Resumo: Introdução: A importância da divulgação científica (DC) ficou em evidência diante da pandemia de COVID-19,
que aproximou cientistas das mídias populares de forma sem precedentes. No entanto, a formação desses profissionais
para a comunicação com públicos não-especialistas ainda é incipiente. Pensando em contribuir com iniciativas que visam
suprir tal necessidade, foi simulado um ambiente de uma revista de DC na qual bacharelandos em química, no papel de
jornalistas de ciência, foram convidados a redigir textos de divulgação científica (TDC) sobre a COVID-19. Objetivos: Este
trabalho objetiva analisar o conteúdo textual produzido pelos estudantes, destacando as potencialidades e fragilidades
dos TDC. Métodos: Para tal, foram empregados os fundamentos da Análise de Conteúdo (AC), que propiciou a
caracterização dos TDC na perspectiva dos elementos recorrentes neste tipo de produção. Nessa perpectiva, o material
analisado foi submetido a um processo de cinco etapas: (i) preparação das informações; (ii) transformação do conteúdo
em unidades de análise; (iii) categorização do material, que emergiu de um Quadro Analítico de TDC; (iv) descrição
das categorias; (v) e interpretação dos resultados. Resultados: Os estudantes empregaram recursos visuais e textuais
para o apelo à atenção do leitor; mostraram preocupação com a contextualização da informação; e disseminação de
uma visão não distorcida da produção científica, a partir do detalhamento das características da atividade científica.
Ficou também mostrado que TDC com menor emprego de recursos linguísticos podem resultar em abordagens mais
conceituais e técnicas. Conclusões: Esta experiência corroborou o potencial dos estudantes em promover informações
sobre ciência para audiências leigas, já que se encontram próximos tanto do público não-especializado quanto da
comunidade acadêmica; e reforçou a aplicabilidade da AC de relacionar categorias analíticas de TDC reportadas na
literatura a casos mais particulares, como o aqui descrito.

INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM NA PROMOÇÃO DE COMUNICAÇÃO COM A
PESSOA VENTILADA NA UNIDADE DE CUIDADOS INTENSIVOS (UCI)
SÓNIA SIAS (HOSPITAL VILA FRANCA DE XIRA, PORTUGAL), ANA SILVA (CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO LISBOA CENTRAL,
PORTUGAL), JOÃO PEDRO ROSADO (CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO LISBOA CENTRAL, PORTUGAL) E CRISTINA BAIXINHO
(ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE LISBOA, (CIDNUR), PORTUGAL).

Abstract
Introdução: A dificuldade comunicacional com a pessoa ventilada mecanicamente é uma realidade do quotidiano em
unidades de cuidados intensivos, a qual pode ter um grande impacto na pessoa a nível fisiológico (aumentando a
predisposição a alterações do estado clínico), psicológico (levando a sentimentos como frustração, medo e ansiedade)
e até psíquico (podendo desenvolver quadros como depressão ou stress pós-traumático); Objetivo: Identificar as
intervenções de enfermagem promotoras da comunicação com a pessoa com ventilação mecânica invasiva; Método:
Revisão Umbrella, abrangendo revisões dos últimos 10 anos. A partir da questão “Quais as estratégias de comunicação
com a pessoa ventilada em unidade de cuidados intensivos?”, elaborada de acordo com o acrónimo PICo, definiramse os critérios de inclusão e exclusão das revisões, obtidas nas bases de dados PubMed, CINAHL, B-on (Scopus e
MEDLINE). A amostra bibliográfica utilizada para a elaboração desta revisão é constituída por cinco artigos; Resultados:
As estratégias comunicacionais mais usadas, envolvem intervenções simples e custo-efetivas como gestos ou mímica
labial, são também frequentemente usadas estratégias comunicacionais do espetro da comunicação alternativa e
aumentativa, apresentando uma eficácia moderada. Já o recurso a dispositivos eletrónicos apresenta uma eficácia
elevada, no entanto, uma verifica-se uma frequência de utilização ainda baixa devido à falta de recursos e formação dos
profissionais; Conclusões: Existe uma grande diversidade de estratégias comunicacionais com a pessoa sob ventilação
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mecânica invasiva, das quais é de realçar a utilização de gestos, da expressão facial, linguagem corporal, movimentos
de cabeça, apertar as mãos, o tato, a utilização de materiais como o lápis e papel, as letras do alfabeto, as placas de
palavras e imagens, válvulas de comunicação, eletrolaringe, tubos de traqueostomia com dispositivos que permitam a
comunicação e dispositivos de comunicação alternativa e aumentativa de alta tecnologia.

VIVÊNCIAS DAS PESSOAS IDOSAS COM DOENÇA REUMÁTICA INFLAMATÓRIA
SISTÉMICA A REALIZAR TERAPÊUTICA BIOLÓGICA NA CONSULTA DE ENFERMAGEM
IDALINA GOMES (ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE LISBOA) E LURDES BARBOSA (ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE
LISBOA).

Abstract
Resumo: Introdução As doenças reumáticas inflamatórias sistémicas caracterizam-se por serem doenças crónicas
e de evolução progressiva, afetando a pessoa, nomeadamente as pessoas idosas, nas suas várias dimensões e são
frequentemente associadas a dor, perda de mobilidade e função, alterações da imagem corporal, fadiga, ansiedade
e depressão (Ryan, 2020). As necessidades complexas das pessoas idosas com doença reumática inflamatória
sistémica exigem uma prática de enfermagem avançada assente em modelos conceptuais que guiem e estruturem os
cuidados de enfermagem especializados em Enfermagem Médico-Cirúrgica à Pessoa idosa; Objetivos Compreender
as vivências das pessoas idosas com doença reumática a realizar terapêutica biológica e que frequentam a consulta
de um hospital central da região de Lisboa; Métodos Estudo descritivo qualitativo, com recurso a entrevistais
semiestruturadas e análise de conteúdo. As entrevistas foram realizadas a um grupo de pessoas idosas com idade
igual ou superior a 65 anos, com o diagnóstico de doença reumática inflamatória sistémica, nomeadamente artrite
reumatóide e espondilite anquilosante a realizarem terapêutica biológica e seguidos em consulta de enfermagem de
reumatologia; Resultados Após a análise de conteúdo das entrevistas realizadas a 10 pessoas idosas, constatou-se
que a doença reumática tem implicações no dia-a-dia da pessoa idosa, nas várias dimensões, nomeadamente física,
emocional e social; é importante que as pessoas idosas tenham informação sobre a gestão de doença uma vez que
as necessidades mais referidas por estas pessoas foram: obtenção de informação sobre estratégias para lidar com a
doença, nomeadamente no controlo da dor e maior disponibilidade dos profissionais de saúde para esclarecimento de
dúvidas sobretudo no contacto telefónico; Conclusões Os enfermeiros da consulta de enfermagem de reumatologia
devem fazer um acompanhamento às pessoas idosas com doença reumática inflamatória sistémica, a realizarem
terapêutica biológica para melhorarem a gestão desta doença crónica e promover o Cuidado-de-Si.

EXERCÍCIO PRÁTICO DE ANÁLISE TEXTUAL DISCURSIVA MEDIADO POR AULAS
ONLINE: UMA ESTRATÉGIA DE ENSINO
MARLUBIA DE PAULA (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ) E GLENY TEREZNHA DURO GUIMARÃES (PUCRS).

Abstract
O objetivo deste artigo é descrever um exercício prático de Análise Textual Discursiva (ATD) mediado por
computadores e internet, no período de ensino remoto emergencial, num curso Stricto sensu de uma universidade
pública no interior da Bahia – Brasil. Trata-se de uma descrição qualitativa que se insere numa perspectiva mais
ampla, portanto exploratória, pois pretende ser parte de uma coletânea de publicações realizadas com o fim de
divulgar uma estratégia de ensino para metodologias de análises textuais. O exercício utilizou como instrumento de
coleta uma indagação enviada para 23 mestrandos, em duas ofertas, em diferentes semestres letivos de curso de
mestrado (2020/2021). Neste contexto ocorreram os registros sobre dúvidas e percepções que emergiram durante
a realização do exercício, o qual teve duração de um semestre para cada oferta. A justificativa desta descrição se
pauta na sugestão de uma estratégia de ensino para metologia de análise textual discursiva, e como resultado
oferece possíveis contribuições para a pesquisa qualitativa na área educacional. Conclusões obtidas das avaliações
dos partipantes na disciplina identificaram a aprovação da estratégia de ensino, uma vez que a partir das leituras
propostas e conectadas aos procedimentos de análise se verifica que essa metodologia supera o uso de etapas,
promovendo o aprimoramento da interpretação e formulação de argumentos por parte dos pesquisadores que, aos
poucos, se constituem como autores de suas produções textuais.
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NOVOS CAMINHOS DO PROJETO PLATAFORMA DE SABERES NO CONTEXTO
DA TRANSPANDEMIA DA COVID-19: AÇÕES INOVADORAS DE PROMOÇÃO DA
SAÚDE E PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO
CLAUDIA DE SOUZA (FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ), CLARICE DE SANTANA (FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ), CHARLES SESANA
(FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ), JANE SOARES (FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ) E JOSÉ TEIXEIRA (FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ).

Abstract
Introdução: O projeto “Plataforma de Saberes: envolvimento e participação da comunidade em práticas inovadoras
de promoção da saúde e produção de conhecimento” (PPS) é um projeto que busca, entre outras finalidades,
contribuir para o empoderamento, autonomia e inclusão social dos participantes através de ações educativas em
saúde. Anualmente, o PPS realiza um planejamento prévio de suas atividades, e diante do contexto epidemiológico
da COVID-19, foi preciso repensá-las, inclusive nossa forma de continuidade do projeto. Objetivos: Descrever as
atividades realizadas remota e presencialmente pelo PPS nos anos 2021/2022. Métodos: Pesquisa qualitativa,
descritiva, tipo exploratória, realizada em três momentos (junho/2020, setembro/2020 e outubro/2021), com
participantes do PPS (portadores de doenças infecciosas/crônicas, agravos à saúde e seus amigos/familiares). Os
dados foram coletados por meio de entrevistas semiestruturadas, utilizando a Análise de Conteúdo como referencial
metodológico. Resultados: A escuta atenta das demandas por telefone foi uma estratégia de comunicação que
se fez potente no período de isolamento, assim como o aplicativo WhatsApp foi um espaço importante para o
compartilhamento dos vídeos educativos produzidos pelo PPS e difundidos pelos líderes de grupos comunitários,
parceiros do projeto. Os vídeos abordavam os temas Atividade Física e Alimentação Saudável e buscaram minimizar
o estresse, depressão e ansiedade. Em relação a atividade presencial, o grupo estudado se mostrou motivado para
realizar atividade física e práticas corporais e apresentou melhora física e emocional na realização da atividade,
reforçando, a ideia do autocuidado e dos benefícios dessa vivência. Pretendemos dar continuidade a estas práticas
saudáveis como um espaço de produção de conhecimentos e de cuidado, visando proporcionar aos participantes
do PPS qualidade de vida. Conclusões: Repensar novas possibilidades de promover saúde diante de emergências
sanitárias e incrementar a integralidade da atenção à saúde e cuidado do Sistema Único de Saúde brasileiro foi a
nossa intenção com a apresentação deste manuscrito.

DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS: A PRÁTICA DE HOMESCHOOLING NO BRASIL E
EM PORTUGAL
MARIA CELI CHAVES VASCONCELOS (UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FAPERJ).

Abstract
O estudo em pauta tem como objetivo descrever aspectos da educação doméstica no Brasil e em Portugal,
sinalizando a origem dessa prática e suas principais distinções nos dois países, especialmente no que concerne à
regulamentação, considerando que no Brasil é proibida e em Portugal é regulamentada por Lei. Em um plano mais
específico, pretende-se mostrar como a prática do homeschooling é uma influência norte-americana que ganha
adeptos por todo o mundo e se torna, cada vez mais, um desafio contemporâneo para a educação. O estudo realizado
refere-se a uma pesquisa qualitativa e documental, que partiu da análise da legislação referente ao assunto nos dois
países. Para tanto foi realizada, a priori, uma investigação exploratória, na qual se buscou mapear os diplomas legais
exarados sobre essa modalidade de ensino, tomando como recorte temporal os anos de 2000, uma vez que a procura
por essa modalidade intensifica-se neste período. Como resultados conclui-se que o ensino doméstico nunca deixou
de ser permitido em Portugal, diferentemente do Brasil e, embora constitua-se em um desafio na atualidade devido
ao crescimento de sua demanda, a relação da escolarização com essa prática não envolve conflitos tão antagônicos
no cenário português como no brasileiro, uma vez que se baseia no princípio constitucional de liberdade de escolha
educacional dos pais. Outro ponto importante a destacar é que o estado português se preocupou em detalhar e
publicar normas complementares às leis já existentes sobre o tema, em 2019, quando essa demanda tornou-se mais
visível na sociedade. Além disso, vale notar que Portugal já resolveu problemas básicos de sua escolarização como a
falta de vagas e a universalização da educação pública, que responde por cerca de 80% das matrículas escolares. No
caso brasileiro a universalização da educação escolar de qualidade ainda tem um longo caminho a percorrer.

16

LIBRO DE RESÚMENES DEL 11º CONGRESO IBERO-AMERICANO EN INVESTIGACIÓN CUALITATIVA // 12 a 15 Julio 2022 // A Coruña (España)

2022

LA MUJER CAMPESINA MEXICANA EN LOS TEXTOS CIENTÍFICOS
ALEJANDRA OJEDA-SAMPSON (UNIVERSIDAD DEL CENTRO DE BAJÍO) E MARÍA GUADALUPE BANDERAS CHÁVEZ (INSTITUTO
POLITÉCNICO NACIONAL).

Abstract
Este trabajo muestra los resultados de investigación sobre el análisis de los textos científicos en torno a la figura
femenina campesina. La investigación se realizó con el método dialéctico-crítico. Para ello se llevó a cabo la lectura y
análisis de obras y documentos relevantes en la temática. La economía campesina mexicana ha descansado en las y
los actores de la unidad familiar: mujer y hombre, sean estos infantes, adultas o adultos. Aunque ya se ha transitado a
otras formas de actividades económicas siguen siendo las mujeres fundamentales para esa unidad doméstica, como
significativa para el desarrollo de sus comunidades la acción participativa de ellas. Aunque el discurso científico da
cuenta de lo mencionado, no esclarece aún el significado del trabajo en el campo dependiente del género y de todas
las desigualdades que éste sigue reproduciendo. Aunado a ello, la perspectiva de género en los textos científicos
sigue siendo en su mayoría un asunto pendiente.

INVISIBILIDADE PÚBLICA DAS PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES E
HUMILHAÇÃO SOCIAL DOS TRABALHADORES QUE AS OFERTAM NA ATENÇÃO
PRIMÁRIA À SAÚDE
PEDRO HENRIQUE BRITO DA SILVA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS), ELLEN OLIVEIRA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS),
NELSON FILICE DE BARROS (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS), LEYLAINE BARROS (SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO
DE GOIÁS - SES) E JANAÍNA ZAMBELLI (UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS).

Abstract
Resumo: Introdução: (R)existir perante a hegemonia biomédica torna a oferta das Práticas Integrativas e
Complementares na Atenção Primária à Saúde ainda mais desafiadora, mesmo com a vigência de uma política nacional
que estabelece a sua implementação. O atual cenário político e institucional desfavorece aquilo que se afasta do
“convencional”. A primazia pela manutenção do status quo resulta em resistência ao “diferente”. Isso influencia as
práticas assistenciais, de modo que as Práticas Integrativas e Complementares podem sofrer entraves e revelar
tensionamentos quanto a sua realização. Objetivo: Compreender, na perspectiva dos profissionais, os fatores que
contribuem para a produção de humilhação social e invisibilidade pública das Práticas Integrativas e Complementares
na Atenção Primária à Saúde. Métodos: Trata-se de um estudo descritivo, exploratório, com abordagem qualitativa.
Realizaram-se entrevistas semiestruturadas com 20 profissionais, de 14 serviços de Atenção Primária à Saúde, em
três cidades da Região Metropolitana de Goiânia, entre os meses de janeiro a agosto de 2018. As entrevistas foram
gravadas, transcritas e tratadas com a análise de conteúdo temática. Resultados: Os resultados foram agrupados
em duas categorias: a humilhação social dos profissionais das Práticas Integrativas e Complementares na Atenção
Primária à Saúde e a produção de invisibilidade pública das Práticas Integrativas e Complementares na Atenção
Primária à Saúde. Os profissionais sofrem diferentes formas de humilhação social com o desapoio do seu trabalho
e as Práticas Integrativas e Complementares padecem de invisibilidade pública pela discussão insuficiente sobre a
sua oferta nas reuniões de equipe e inconsistência do registro nos prontuários dos usuários. Conclusão: As Práticas
Integrativas e Complementares têm enfrentado uma inclusão parcial e precária na Atenção Primária à Saúde.

TECNOLOGIA SOCIAL DA MEMÓRIA E HISTÓRIA DE VIDA PARA PESQUISAS NA
ÁREA DA COMUNICAÇÃO
MAYARA MARTINS DA QUINTA ALVES DA SILVA (UFG) E ANA CAROLINA ROCHA PESSOA TEMER (UFG).

Abstract
Esse artigo constitui uma revisão teórica que visa demonstrar as potencialidades da tecnologia social da memória,
desenvolvida pelo Museu da Pessoa (2009), em convergência com as entrevistas de história de vida como
procedimento metodológico voltado às pesquisas na área da comunicação. A intenção é destacar como a tecnologia
social da memória e as entrevistas de história de vida podem auxiliar na busca por respostas em pesquisas nas ciências
da comunicação. Para o desenvolvimento deste artigo foi utilizado como método um levantamento bibliográfico.
Uma vez que o método tem origem na psicologia social e é utilizado em diversas áreas do conhecimento, voltou-se
à epistemologia da comunicação e à noção de comunicação como vínculo, conceituada por Muniz Sodré (2014),
para descrever como a tecnologia social da memória e as entrevistas de história de vida podem ser pensadas a
partir da comunicação e para as pesquisas em comunicação. É importante visualizar os aspectos da epistemologia
da comunicação, a fim de compreender as potencialidades da história de vida e traçar caminhos que permitam
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normatizar em quais possibilidades e para quais fins o método pode ser utilizado. Os resultados demonstram que o
uso da história de vida associada à tecnologia social da memória traz possibilidades para responder problemas nas
ciências da comunicação a para atuar no fortalecimento do campo, a partir da compreensão da comunicação como
ação constitutiva dos fenômenos sociais. Além disso, revelou-se a entrevista de história de vida como ferramenta de
transformação social considerando a associação direta entre memória individual e coletiva.

CONFIGURACIONES DEL CUIDADO GERIÁTRICO INSTITUCIONALIZADO, UN
ESTUDIO DESDE LAS PERSPECTIVAS DE ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA
YESICA YOLANDA RANGEL FLORES (FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRICIÓN UASLP, MÉXICO) E FRIDA HOSANA AGUILERA DÍAZ
DE LEÓN (UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ).

Abstract
Introducción: Mantener el humanismo como eje central del cuidado es un reto, la investigación ha documentado
que, con frecuencia, el personal de enfermería se ve rebasado en las exigencias de atención y que esto conlleva a
la despersonalización y deshumanización, principalmente cuando se cuida a personas en situación de dependencia
total. Objetivo: Comprender la configuración que adquiere en términos de humanismo, el cuidado geriátrico que se
brinda a personas ancianas con dependencia total, dentro de un asilo de tipo público, a partir de las perspectivas
de estudiantes de Enfermería en servicio social. Metodología: En 2021 se realizó un estudio de tipo cualitativo
con enfoque en la teoría fundamentada, en el que se entrevistó con base en el criterio de saturación teórica a 19
estudiantes de Licenciatura en Enfermería que realizaban servicio social en el asilo. Las entrevistas se analizaron a
partir de la propuesta de Strauss y Corbin, y las categorías fueron trianguladas con los registros en diario de campo.
Resultados: La categoría central que emergió fue El cuidado no humanístico ya que se identificó que la organización e
implementación de los cuidados obedecen más a cuestiones administrativas y protocolizadas desde una perspectiva
biomédica, que al reconocimiento de la singularidad de las personas y de sus necesidades desde una perspectiva
holística y de la priorización que hacen a partir de sus propios valores. Conclusiones: No hay reconocimiento de la
autonomía de las personas ancianas; existe ausencia de habilidades psicosociales en los profesionales; la cultura
institucional no prioriza el cuidado humanizado; las condiciones individuales, profesionales e institucionales resultan
detractoras del cuidado humanizado que se otorga a las personas asiladas.

AS DANÇAS ORIENTAIS COMO PROPOSTA DO (RE) VIVER, REPRESENTAR E
REINVENTAR NO ENVELHECIMENTO
TEREZA CLAUDIA CAMARGO (UNESA) E ROSA OLIVEIRA (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RJ).

Abstract
A dança como uma proposta de reinventar o envelhecimento é o objeto desse estudo. A dança contempla a
representação e o aprendizado - de coreografias, de novas culturas e de uma prática artística que é capaz de resgatar
o feminino e implementar novos significados, tanto nos participantes como naqueles que atuam como expectadores.
O estudo surgiu após a defesa de uma Tese de doutoramento com idosos integrantes de uma Casa de Terapias
Naturais e Práticas Corporais, localizada no bairro de Curicica – Rio de Janeiro, onde a autora abordou a reinvenção do
cotidiano no envelhecimento pelas práticas corporais e integrativas, demonstrando aos participantes como realizava
a reinvenção de seu cotidiano através da dança. A apresentação dos resultados da pesquisa propiciou a sensibilização
dos participantes da CTNPC, que optaram por conhecer e se inserir nas tradições das danças orientais. Os objetivos:
Apresentar as diferentes modalidades das danças orientais, inserir os idosos no contexto da cultura pela confecção
de partes do vestuário, através do grupo de artesanato, compor coreografias e apresentações com a participação
do grupo. Metodologia: O projeto contou com a iniciativa da Terapeuta Ocupacional, que é membro integrante da
equipe de profissionais na Instituição (CTNPC), atuando com diferentes PICs e que também participa de um grupo
de danças orientais. A pesquisa incluiu a observação participante e a realização de entrevista semiestruturada. Para
apresentação dos dados, foi adotada o método do Discurso do Sujeito Coletivo. Os resultados apontaram que o
grupo foi mobilizado para o aprendizado das técnicas de danças orientais, confecção de vestuário adequado para
as aulas práticas e apresentações extramuros, tornando-se motivados nos novos aprendizados, com a sensação de
pertencimento, motivação e expectativas de novos cotidianos.
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ARTE E ENSINO MÉDICO: O OLHAR DE DOCENTES DE MEDICINA DE UMA
INSTITUIÇÃO PÚBLICA
QUITÉRIA TORRES (UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS (UFAL)), MARIA DE LOURDES VIEIRA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE
ALAGOAS (UFAL)) E FRANCISCO SOARES (UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS (UFAL)).

Abstract
Resumo: Introdução O desenvolvimento tecnológico e científico dos últimos tempos trouxe inegáveis benefícios
para o campo da saúde e da Medicina, especificamente. No entanto, fortaleceu o modelo biomédico e promoveu
a desumanização da assistência, resultando na quebra da relação de confiança entre o médico e a sociedade. O
profissionalismo médico, apontado como um caminho para resgatar esse vínculo, tem os valores humanísticos
como um de seus constituintes essenciais. Objetivos: Este trabalho analisa, através da percepção docente, como a
interação arte e medicina pode contribuir no desenvolvimento de competências humanísticas do profissionalismo
médico. Métodos: Trata-se de pesquisa exploratória descritiva de natureza qualitativa, utilizando-se grupos focais
on line e análise de conteúdo de Bardin para a coleta e interpretação dos dados, respectivamente. Resultados:
Vinte docentes atuantes em distintos eixos pedagógicos, disciplinas e níveis de ensino-aprendizagem participaram
voluntariamente do estudo. Quatro categorias temáticas emergiram da análise: 1. Medicina: ciência e arte; 2. arte
e desenvolvimento do profissionalismo na educação médica; 3. encontros e relações dialógicas mediados pela arte
no ensino médico; e 4. promoção da arte no ensino médico: desafios e oportunidades. Conclusões: Esse estudo
indica a importância atribuída pelos docentes ao uso da arte e a percepção sobre sua aplicabilidade no ensino, para
o desenvolvimento e expressão de competências para prática profissional humanística. Aponta a utilização da arte,
na escola pesquisada, principalmente, como recurso didático-pedagógico, bem como, para reflexões sobre questões
éticas e valores humanísticos, por iniciativas individuais, institucionalizadas ou não, sobretudo nos contextos do ensino
e extensão universitária. Os docentes percebem o potencial da arte para o desenvolvimento de valores vinculados
ao profissionalismo: empatia, sensibilidade, ética e respeito, além de competências/habilidades relacionadas à
comunicação, interação e vínculo. Reconhece-se a Medicina como Ciência e Arte, campos que sustentam a atuação
intersubjetiva na relação médico-paciente, encontro para a máxima expressão do profissionalismo.

ANÁLISE DOCUMENTAL DA FORMAÇÃO EM ENFERMAGEM PARA O CUIDADO À
DIVERSIDADE CULTURAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA
FRANCISCO JOSE PASSOS SOARES (UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS) E LIGIA FERNANDA PASSOS BEZERRA SANTOS SANTOS
(UNIVERSIDADE TIRADENTES).

Abstract
Introdução: a diversidade cultural na educação em saúde tem sido identificada como ponto de interesse e discussão
para revisão curricular e proposição de modelos mais inclusivos. Objetivo: entender como o curso de graduação em
enfermagem, de uma instituição privada de educação superior desenvolve práticas e organiza o ensino na perspectiva
do respeito à diversidade cultural na atenção primária. Metodologia: estudo de caso, qualitativo, apoiado na análise
documental do projeto pedagógico do curso, em duas etapas: inicialmente, o texto geral do PPC foi analisado com
o software Iramuteq para observar o modelo geral de gestão do ensino; realizada também verificação direta do
texto das ementas das disciplinas relacionadas a ambiente, saúde e sociedade, após definição de categorias de
análise, e unidades de registro. Adotou-se como referencial teórico as DCN específicas ao curso de enfermagem,
os contextos emergentes das relações multiculturais, e a teoria transcultural de Leininger. Resultados: o Iramuteq
revelou três classes, perfil do egresso (35,9%); organização do curso (36,2%); competências e habilidades (27,9%),
as quais definem um perfil institucional aberto a mudanças, porém com gestão verticalizada e tecnicista. A análise
direta das ementas confirmou insuficiência na abordagem transcultural. Dentre 160 UC verificadas, no ciclo teóricoprático, quarenta e duas (26,2%) apresentavam abordagem incompleta. No estágio supervisionado (nono período),
somente quatro UC foram encontradas, e duas (12,5%) faziam menção à diversidade cultural. Conclusões: A análise
demonstrou abordagem curricular parcial ou insuficiente acerca dos direitos humanos, das relações étnico-raciais
e da cultura afro-brasileira e indígena na atenção primária à saúde. Faz-se necessário ampliar a reflexão acadêmica
sobre a diversidade cultural na atenção primária para propor nova revisão do PPC do curso. A análise documental
associando a verificação direta à intermediada por software mostra-se mais eficaz para orientar revisões curriculares.
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MONUMENTOS, PLANILHAS E ORIGAMI
GRAZIELA ARES (UNIVERSIDADE DE COIMBRA).

Abstract
O planeamento e desenvolvimento de uma pesquisa sobre o uso político de monumentos na Hungria desde 2010
me levou a um impasse metodológico e não consegui progressos pelo que entendia ser a fórmula dos manuais
para definir e resolver um problema. Embora tivesse um tema, um objeto e um pressentimento de que havia algo
a ser investigado, não conseguia descrever em uma frase o problema e nem a questão de pesquisa. Acreditava que
encontraria o problema ao analisar os atos do governo e a opinião pública e iniciei a revisão bibliográfica, catalogação
de monumentos e escolha de uma amostra representativa. Ao tratar os monumentos como dados, ignorei que eles
eram as testemunhas e vítimas a serem ouvidas. Pretendo descrever criticamente essa jornada através do objeto
de pesquisa, decisões erradas e caminhos alternativos que me mostraram outras possibilidades. Meu objetivo é
responder porque o ponto de partida da minha pesquisa estava errado e o que possibilitou a correção da rota durante
o percurso. Partindo da experiência de campo, ilustrarei como a história individual e coletiva dos monumentos me
possibilitou delimitar um problema que não cabia em planilhas ou modelagens. O uso de autores da arquitetura,
história, linguística, memória, entre outros me possibilitou um olhar multidisciplinar o qual pretendo apresentar
brevemente. A flexibilização das fronteiras entre áreas do conhecimento, ciência e artes se complementaram e não
foram excludentes entre si nesta pesquisa, permitindo certa liberdade interpretativa no contexto, espaço e tempo.
Adicionalmente, as teorias autor-rede e fontes secundárias, obtidos a partir de mecanismos de busca online serão
utilizados na análise do processo de investigação. Espero demonstrar que a minha decisão errada de planeamento de
pesquisa literal e inspirada em conceitos quantitativos me levou a um lugar até então inexplorado por mim: o objeto
como objeto de pesquisa.

LA MODERNIZACIÓN DEL ANÁLISIS DE CONTENIDO. EJEMPLOS DE APLICACIÓN
EN EVALUACIÓN SOCIOAMBIENTAL.
J. ANDRÉS DOMÍNGUEZ-GÓMEZ (UNIVERSIDAD DE HUELVA).

Abstract
En este artículo se pretende llevar a cabo una exploración sistemática del análisis de contenido (AC), conforme lo
encontramos en la literatura especializada en metodologías de investigación social. Además, se realiza una propuesta
de conceptualización actualizada, que se ilustra con dos ejemplos del empleo del AC como metodología mixta en
base a la citada propuesta. Estos dos ejemplos parten de necesidades análiticas similares, sobre el mismo campo
de estudio, las evaluaciones de impacto socioambiental (EIS). Se trata de un área de trabajo en la que conviven
especialistas de multitud de áreas de conocimiento, donde se impone la necesidad de mutuo entendimiento para el
éxito de las investigaciones.

METASÍNTESIS Y FAMILIA RURAL: MIRADAS TEÓRICAS Y MODALIDADES DE
ACERCAMIENTO AL ESTUDIO DE LAS FAMILIAS RURALES LATINOAMERICANAS.
ANDREA ALEJANDRA VARGAS CALLE (UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA SAN PABLO).

Abstract
Los estudios cualitativos sobre familia, dirigidos a la comprensión de sus realidades y acercándose a su faceta íntima,
no suelen ser numerosos en el ámbito académico; y al tratarse del tópico Familia rural, pareciera que la lista se
redujera aún más. Siendo que los estudios cualitativos permiten no solo comprender realidades, sino guiar en el
diseño de futuras intervenciones, es que se buscó detectar las tendencias de las investigaciones sobre familia rural
en Latinoamérica en el periodo de 2001 a 2020; para esto, se ha realizado una metasíntesis de fuentes primarias
(reportes de investigación cualitativa), partiendo de un listado inicial de 28 estudios encontrados gracias a distintos
buscadores académicos con criterios de publicación altos, se procedió a realizar un filtrado inicial y posterior lectura
de los documentos, excluyendo a los estudios que no contaban con reportes de investigación, carecían de hallazgos
cualitativos o no se relacionaban con el tema de Familia Rural. Se finalizó con un listado de 5 estudios cualitativos,
cuya lectura inicia con el armado de una Tabla de atributos, posteriormente se realiza un primer análisis, que permite
rescatar los hallazgos y características llamativas de cada estudio por separado; el segundo análisis permite detectar
dos aspectos: las miradas teóricas en torno a la Familia Rural (detección de tendencias respecto al término de
ruralidad); y las modalidades de acercamiento a las mismas. Finalmente, se realiza una síntesis entorno a la relación de
lo Rural y la Familia, los retos puestos en evidencia por los estudios analizados y se explora algunas recomendaciones.
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LOS “COMITÉS DE GESTIÓN COLABORATIVA” COMO ESTRATEGIA PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE LA EVALUACIÓN PARTICIPATIVA EN EL CAMPO DE LA
INVESTIGACIÓN EN SALUD GLOBAL
JOSÉ CARLOS SUAREZ-HERRERA (KEDGE BUSINESS SCHOOL) E LINA DÍAZ-CASTRO (INSTITUTO NACIONAL DE PSIQUIATRÍA
RAMÓN DE LA FUENTE MUÑIZ).

Abstract
La evaluación participativa aparece actualmente como un enfoque de elección en el campo de la Investigación en
Salud Global (Chi et al., 2018). En este tipo de evaluación, múltiples partes interesadas participan activamente en
todas las etapas del proyecto de evaluación, desde la identificación y formulación de las preguntas evaluativas hasta
la construcción del modelo conceptual y la adopción de estrategias de restitución de resultados (Springett, 2017). La
dimensión colaborativa crea un espacio para el análisis inclusivo y la acción colectiva que transforma las relaciones
de poder y promueve la acción social y el cambio organizacional (Suarez-Herrera et al., 2009; Worthen et al., 2019).
Numerosos autores han escrito sobre la importancia de la participación de múltiples actores en la evaluación participativa.
Sin embargo, existe hoy día poca reflexión y pocas vías de acción sobre la manera de “gestionar” colaborativamente
un proyecto de evaluación participativa (Suarez-Herrera et al., 2019; Suarez-Herrera & Vitorino, 2021). A partir
del análisis secundario de múltiples experiencias empíricas desarrolladas por el autor de este artículo en el ámbito
de la Investigación en Salud Global, este artículo pretende identificar las estrategias necesarias para acompañar la
implementación de las evaluaciones participativas y, por lo tanto, de las investigaciones cualitativas. Los comités de
gestión colaborativa aparecen como una estrategia interesante (y necesaria) para la implementación de la evaluación
participativa en proyectos de Investigación en Salud Global y, por ende, en el campo más amplio de las Ciencias Sociales
Aplicadas. Se examinan específicamente algunos aspectos característicos de estos comités, tales como la naturaleza de
los procesos participativos, el grado de anclaje territorial o el conjunto de funciones y competencias de sus miembros,
así como el papel del evaluador como traductor de diversos conocimientos y lógicas de acción.

A SATISFAÇÃO PROFISSIONAL DOS ENFERMEIROS EM CONTEXTO HOSPITALAR:
REVISÃO SCOPING
MADALENA RODRIGUES (NURSING RESEARCH, INNOVATION E DEVELOPMENT CENTRE OF LISBON (CIDNUR). NURSING SCHOOL
OF LISBON), FILOMENA GASPAR (NURSING RESEARCH, INNOVATION E DEVELOPMENT CENTRE OF LISBON (CIDNUR). NURSING
SCHOOL OF LISBON) E PEDRO LUCAS (NURSING RESEARCH, INNOVATION E DEVELOPMENT CENTRE OF LISBON (CIDNUR).
NURSING SCHOOL OF LISBON).

Abstract
Introdução: A Satisfação Profissional é uma questão complexa, multifacetada e não linear, tendo várias definições
e interpretações. A avaliação da Satisfação Profissional é vital para as organizações, como tal, revela-se necessário
avaliar a mesma em contexto hospitalar. Objetivo: Analisar a evidência científica sobre a Satisfação Profissional
dos enfermeiros em contexto hospitalar. Métodos: Revisão scoping da literatura composta por três etapas: A
primeira etapa foi uma pesquisa inicial nas bases de dados CINAHL e MEDLINE; a segunda foi uma pesquisa mais
aprofundada, utilizando as mesmas palavras-chave e termos de pesquisa, nas restantes bases de dados da plataforma
EBSCOHost. Por fim, a terceira foi uma pesquisa nas referências bibliográficas dos estudos escolhidos. Os artigos
foram selecionados no período de tempo entre 2016 e 2021. Resultados: Foram incluídos 13 artigos que forneceram
informação sobre a Satisfação Profissional dos Enfermeiros em contexto hospitalar. Abordam tanto a influência das
variáveis sociodemográficas, do ambiente de prática de enfermagem e de outras variáveis na Satisfação Profissional,
como os resultados da mesma nos clientes e nos enfermeiros. Conclusões: A Satisfação Profissional dos enfermeiros
é influenciada por variáveis sociodemográficas, por fatores externos, mas acima de tudo pelo ambiente de prática de
enfermagem e pelo papel do enfermeiro gestor. Esta origina resultados positivos nos enfermeiros, mas principalmente,
nos clientes, através da melhoria dos cuidados prestados.

DIFICULDADES DOS ENFERMEIROS NO TRANSPORTE INTER-HOSPITALAR EM
AMBULÂNCIAS DE SUPORTE IMEDIATO DE VIDA
OLGA MOTA (INEM) E FÁTIMA SILVA (UNIVERSITY OF MINHO SCHOOL OF NURSING).

Abstract
O transporte inter-hospitalar é um dos contextos do cuidar em enfermagem mais desafiante onde dificuldades
despontam com frequência, assumindo-se, no entanto, como prioritário para o desenvolvimento profissional. Objetivos:
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Explorar e descrever a perspetiva dos enfermeiros sobre as dificuldades no transporte inter-hospitalar em ambulâncias
de suporte imediato de vida; Métodos: Estudo de natureza qualitativa e de carácter exploratório-descritivo, aplicou-se
uma entrevista semiestruturada a oito enfermeiros, que desempenham funções numa ambulância de suporte imediato
de vida num hospital da zona norte; Resultados: Os enfermeiros experienciam dificuldades relacionadas com as três
fases do transporte inter-hospitalar: i) dificuldades relacionadas com a tomada de decisão do próprio transporte;
ii) dificuldades relacionadas com o planeamento do transporte; e iii) dificuldades relacionadas com a efetivação do
transporte. Conclusões: Inúmeras dificuldades interligadas com a tomada de decisão, o planeamento e a efetivação do
transporte foram destacadas. A necessidade de formação da equipa profissional é condição fundamental para garantir
um transporte inter-hospitalar da pessoa em situação crítica seguro e bem-sucedido.

UNA APROXIMACIÓN CUALITATIVA A LAS PUBLICACIONES CIENTÍFICAS EN
HUMANIDADES: EL PUNTO DE VISTA DE LOS INVESTIGADORES
EVELYN PAOLA GUILLÉN CHÁVEZ (UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA), ROSA NÚÑEZ PACHECO
(UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA), VICTORIA AYMÉ BARREDA PARRA (UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN
AGUSTÍN DE AREQUIPA), JUAN LUIS CABANILLAS GARCÍA (UNIVERSIDAD DE SALAMANCA) E MARÍA CRUZ SÁNCHEZ GÓMEZ
(UNIVERSIDAD DE SALAMANCA).

Abstract
La investigación en Humanidades es un campo que ha ido adquiriendo relevancia en los últimos años. Sin embargo,
sus niveles de producción e impacto aún son bajos. En ese sentido, este artículo tiene como propósito analizar tres
categorías que corresponden a las motivaciones y competencias del investigador en Humanidades, las estrategias
para promover la investigación y publicación en Humanidades, y el impacto de las publicaciones en esta área del
conocimiento. Se utilizó el enfoque cualitativo mediante el uso del análisis de contenido. Se realizó un muestreo no
probabilístico de investigadores internacionales expertos en Humanidades. En este estudio participaron diecisiete
profesores de 13 instituciones de educación superior. Se utilizó el software webQDA para el análisis de los datos.
Los principales resultados en cuanto a las motivaciones muestran que la más relevante para los encuestados es la
divulgación de sus investigaciones (20,59%). Con respecto a las competencias del investigador, el 33,33% señaló que
sí poseen estas competencias y tienen un genuino interés por su objeto de estudio. Con referencia a la promoción
de la investigación, el 30% destacó que la universidad ofrece incentivos monetarios para la publicación y distintos
semilleros para incentivar la investigación de sus académicos. Acerca del impacto de las publicaciones, el 24% de los
investigadores señalaron que los criterios son impuestos por las ciencias naturales; y, finalmente, el 76,47% indicó
que el índice H o el número de citas de un artículo científico no es apropiado para evaluar el impacto en el área de
Humanidades. En conclusión, estos resultados sugieren que los investigadores de Humanidades necesitan que su
producción científica y académica sea evaluada con criterios distintos al que se utilizan en la ciencia y la tecnología
de acuerdo a las características y naturaleza de su campo de estudio.

EXPERIENCIAS DE CUIDADO EN LAS PÉRDIDAS DEL EMBARAZO:
TRIANGULACIÓN METODOLÓGICA ENTRE ESTUDIOS META-ETNOGRÁFICOS Y
EMPÍRICO
SARA FERNÁNDEZ BASANTA (UNIVERSIDADE DA CORUÑA), CARMEN CORONADO CARVAJAL (UNIVERSIDADE DA CORUÑA) E
MARIA-JESUS MOVILLA-FERNÁNDEZ (UNIVERSIDAD DE A CORUÑA).

Abstract
Resumen: Introducción La pérdida involuntaria del embarazo es un evento relativamente común, especialmente en
la práctica clínica de matronas y enfermeras. El cuidado de los profesionales sanitarios, y en especial de enfermeras y
matronas, es crucial para el bienestar a corto y largo plazo de los padres. Sin embargo, el personal sanitario informa lo
poco preparado que se encuentra y lo estresante y exigente que resulta el cuidado de estas pérdidas. Para conocer las
experiencias de enfermeras y matronas en el cuidado de las pérdidas involuntarias del embarazo, se desarrollaron dos
estudios, uno con metodología meta-etnográfica (meta-síntesis cualitativa), y otro inspirado en el diseño hermenéutico
fenomenológico (estudio empírico), lo que dio lugar a la triangulación metodológica de dicho objetivo; Objetivos Este
manuscrito pretende mostrar y reflexionar sobre el empleo de la triangulación metodológica, entre un estudio metaetnográficos y uno empírico, para el estudio de las experiencias de cuidado en las pérdidas del embarazo; Métodos El
desarrollo de la meta-etnografía siguió las siete fases descritas por Noblit y Hare (1988), y el estudio hermenéutico
fenomenológico se inspiró en el trabajo de Lindseth y Norberg (2004); Resultados Las enfermeras y matronas que
cuidaron de padres que habían sufrido una pérdida involuntaria del embarazo, lidiaron con dificultades que exigieron
abandonar la zona de confort. Esto ocasionó que no se involucraran emocionalmente con ellos y que, si lo hacían, el
cuidado se basase en su intuición; y Conclusiones. La triangulación metodológica nos ha permitido tener una mayor
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confianza en la credibilidad de los hallazgos del estudio. Ambos estudios informaron al cuerpo de conocimiento en
ciencias de enfermería y promueven un cambio en la práctica clínica, ya que los resultados muestran la complejidad
de la experiencia del cuidado de enfermería y partería en pérdidas involuntarias de embarazo.

O ENFERMEIRO DE REFERÊNCIA NOS CUIDADOS À CRIANÇA SUBMETIDA A
TRANSPLANTE HEPÁTICO: UM ESTUDO QUALITATIVO
ERNESTINA SILVA (INVESTIGADORA UICISA: E E PROFESSORA NA ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE DE VISEU, INSTITUTO POLITÉCNICO
DE VISEU), VANESSA CARVALHO (CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DE COIMBRA, HOSPITAL PEDIÁTRICO) E DANIEL SILVA
(INVESTIGADORA UICISA: E E PROFESSORA NA ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE DE VISEU, INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU).

Abstract
Introdução: O modelo de enfermeiro de referência assenta numa metodologia de organização dos cuidados integrais,
individualizados e contínuos, centrado na criança e na família, e tem a sua similaridade com o papel do enfermeiro
de família nos cuidados de saúde primários. A sua conceção teórica reside nos cuidados centrados na família e no
modelo de parceria de cuidados. Objetivos: Descrever a perceção dos pais sobre o papel do enfermeiro de referência
nos cuidados à criança submetida a transplante hepático. Métodos: Estudo qualitativo, exploratório-descritivo de
cariz fenomenológico, Nível I, através da aplicação de entrevistas semiestruturadas a uma amostra não probabilística
de 5 pais, sendo feita a análise de conteúdo. Resultados: Os pais reconhecem a existência do enfermeiro de referência
nos cuidados durante o internamento do seu filho e salientam características que o diferenciam de outro profissional,
valorizando as competências técnico/científicas, humanas, acompanhamento personalizado e individualizado.
Revelam experiências positivas com os cuidados prestados pelo enfermeiro de referência, mostrando-se satisfeitos.
Como propostas de melhoria os pais sugerem maior humanização, otimizar a integração dos pais nos cuidados e
criação de grupos de apoio. Conclusões. Acreditamos que este estudo pode fornecer contributos para otimizar
a utilização do modelo de enfermeiro de referência na prática de cuidados de enfermagem especializados, com
repercussões na melhoria da qualidade de cuidados e maior satisfação dos pais.

A VIVÊNCIA DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO DA RECIDIVA DA ÚLCERA VENOSA:
UM ESTUDO QUALITATIVO
FILIPE GOMES (ARS CENTRO - ACES COVA DA BEIRA), AGOSTINHA CORTE (ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE DO INSTITUTO
POLITÉCNICO DA GUARDA), ANA MONTEIRO (ARS CENTRO - ACES COVA DA BEIRA) E HELENA LOUREIRO (ESCOLA SUPERIOR DE
SAÚDE DA UNIVERSIDADE DE AVEIRO).

Abstract
Resumo: As úlceras de perna de origem venosa constituem a forma de ulceração mais comum nos membros inferiores,
representando até 85% de todas as úlceras de perna, com elevado impacto económico e na qualidade de vida.
Introdução: A recidiva da úlcera venosa atinge os 70% aos 12 meses após cicatrização, estando-lhe associada uma
baixa adesão às suas medidas de prevenção, fortemente influenciada por uma compreensão deficitária da etiologia
da lesão e da importância dessas medidas de prevenção. Objetivos: Compreender a vivência das pessoas portadoras
de úlceras venosas na adesão às medidas de prevenção da recidiva. Métodos: Estudo qualitativo, exploratório e
fenomenológico descritivo, realizado numa amostra não probabilística e selecionada por conveniência de uma
população de utentes de um Agrupamento de Centros de Saúde da Administração Regional de Saúde do Centro
- Portugal. Realizadas entrevistas semiestruturadas a 14 participantes, procedendo-se à análise de conteúdo com
recurso ao software WebQda®. Resultados: Através da agregação dos achados em categorias e subcategorias,
emergiram dois temas relacionados com o Conhecimento sobre a origem da ferida e sobre Como previno o
reaparecimento da minha ferida, correspondendo às principais intervenções para a prevenção da recidiva da úlcera
venosa. Conclusões: O conhecimento sobre a origem da lesão é decisivo para a compreensão da recidiva da úlcera
venosa, particularmente sobre as suas medidas de prevenção. As medidas de prevenção contemplam as meias de
compressão, os exercícios de retorno venoso, a elevação dos membros em repouso e a limpeza e hidratação da pele,
estando-lhes associadas a vivência de diferentes benefícios e dificuldades/limitações.
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CAMINHOS PARA UMA REVISÃO SISTEMÁTICA CRÍTICA NA LITERATURA
MARXISTA: A RELAÇÃO ‘MARXISMO CULTURAL’ E EDUCAÇÃO SUPERIOR
LEONARDO CARNUT (UNIFESP), CRISTIANO GIL REGIS (UFAC), LUCIA DIAS DA SILVA GUERRA (FSP-USP) E ÁQUILAS MENDES (FSPUSP E PUC-SP).

Abstract
Introdução O “marxismo cultural” tem sido usado como justificativa para o ataque ao pensamento social crítico em
todo o mundo. O ensino superior, como local de produção do conhecimento, não tem ficado de fora deste ataque e
vem sendo alvo nos últimos anos no Brasil com maior força desde o início do governo Bolsonaro. Objetivos Assim,
este artigo visa apresentar uma proposta de Revisão Sistemática Crítica sobre a relação entre o ‘marxismo cultural’
e o ensino superior. Métodos Trata-se de uma revisão sistemática crítica da literatura sobre o tema presente em
periódicos marxistas. Optamos pelo método de revisão sistemática, adaptando suas etapas à área do conhecimento
científico marxista. Foram identificadas 32 revistas científicas reconhecidamente marxistas. Os “termos livres
primários” para elaborar uma estratégia de busca foram ‘ensino superior’, ‘marxismo cultural’ e ‘guerra cultural’ e os
“termos livres secundários” usados foram ‘Escola de Frankfurt, ‘bolchevismo’ e ‘conservadorismo’. Como resultado,
obtiveram-se 563 publicações. Após a utilização do fluxograma PRISMA, 35 artigos foram incluídos para revisão.
A análise dos dados extraídos dos 35 artigos incluídos será realizada por meio da Análise Crítica de Conteúdo e a
interpretação será feita pelo método do materialismo histórico dialético. Considerações Finais Nesta adaptação foi
preciso considerar aos diferentes sistemas internos de busca de cada revista e suas limitações. Uma hipótese é que
essas dificuldades possam ser decorrentes do interesse de que o conhecimento marxista esteja fora do debate, e,
uma forma de fazer isso, é dificultar sua recuperação na internet. Pensamos que os caminhos de busca apresentado
neste artigo possam ajudar outros pesquisadores interessados no debate marxista a encontrar periódicos e utilizar
uma forma sistemática para facilitar a reprodutibilidade do caminho a ser seguido.

UMA REVISÃO SISTEMÁTICA CRÍTICA SOBRE AUTOETNOGRAFIA E MARXISMO:
INDÍCIOS PARA IDENTIFICAR ESTE (DES)ENCONTRO
LEONARDO CARNUT (UNIFESP), CRISTHIAN RICARDO SCHIECK (USP), LUCIA DIAS DA SILVA GUERRA (FSP-USP) E ÁQUILAS MENDES
(FSP-USP E PUC-SP).

Abstract
Introdução No Brasil, a autoetnografia vem sendo explorada enquanto método há pouco tempo, especialmente por
haver uma grande resistência na sua utilização. Tampouco a autoetnografia vem sendo validada pelos periódicos
científicos da área da saúde. Para complexificar este cenário, quando pensamos em uma perspectiva crítica, para
além da descrição e análise do empírico em tela, a autoentografia tem padecido de elementos que reforcem
o caráter crítico de sua reflexividade. Objetivos Diante desta lacuna, é que o objetivo deste estudo é revisar a
produção científica internacional sobre a autoetnografia enquanto método de pesquisa e seu potencial diálogo com a
perspectiva marxista. Métodos Este estudo será uma revisão sistemática crítica da literatura cuja pergunta de pesquisa
será: “o que a literatura internacional apresenta sobre autoetnografia em diálogo com a perspectiva marxista?”. Foi
realizada uma busca exploratória nos principais periódicos internacionais que discutem questões metodológicas e se
demonstram abertos à teoria marxista e marxiana. 21 periódicos internacionais diferentes, sendo majoritariamente
periódicos europeus e norte americanos foram identificados. Ao realizar a busca “autoethnography” AND “marx”
nos periódicos escolhidos, foram encontrados 134 artigos disponíveis. Após o processo de seleção, permaneceram
12 artigos, considerados incluídos na presente revisão, para leitura na íntegra. Conclusões A remanescência de 12
estudos que aproximam o método da autoetnografia com a perspectiva da teoria social de Marx parece ser um
achado importante de justifica a insistência neste caminho. Ou seja, por mais escasso que seja, existem estudos que
realizam este encontro.

LA ENTREVISTA CUALITATIVA EN MANOS DEL INNOVADOR SOCIAL. USOS DE LAS
ENTREVISTAS CUALITATIVAS EN EL PROGRAMA CATALUNYA COLABORATORIOS
JORDI COLOBRANS DELGADO (I2CAT FOUNDATION).

Abstract
En este artículo se parte de un reto: ¿Cómo podemos impulsar sistemas de innovación social y digital a escala local?
La respuesta que damos desde el 2019 a través del Programa Colaboratorios Catalunya es: impulsando comunidades
locales de innovadores, y unas estructuras sociales a las que llamamos colaboratorios. Desde los colaboratorios
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se coordinan y dinamizan los esfuerzos y recursos de los interesados de un territorio, y se impulsan proyectos
colaborativos de innovación social y digital. Para llegar a este escenario, empezamos haciendo un doble estudio,
documental y etnográfico, en el que la entrevista cualitativa resulta fundamental. En este artículo ponemos en valor
la importancia estratégica de las entrevistas cualitativas (abiertas y en profundidad) en manos de investigadoresinnovadores para conocer y, posteriormente, implicar a los agentes de un territorio en la creación de una comunidad
y un colaboratorio. Las entrevistas etnográficas son la primera de una serie de acciones concatenadas a medio y largo
plazo que culminan en la creación de nuevas estructuras sociales dedicadas a la coordinación de retos locales y a
la generación de proyectos. En primer lugar se introduce el término colaboratorios y el Programa Colaboratorios. A
continuación, se expone la hipótesis del colaboratorio, el modelo que usamos, y cómo procesamos el conocimiento
adquirido en la ronda de entrevistas para avanzar en las sucesivas fases de la creación de este nueva construcción
social y simbólica. Finalmente, exponemos los resultados comparando tres casos empíricos distintos. En las
conclusiones se retoma el título de la ponencia: ¿Qué significa hacer una entrevista en profundidad en manos de un
investigador-innovador? Empezar a labrar el terreno para el cambio.

PAPEL DO ENFERMEIRO GESTOR NA PROMOÇÃO DE AMBIENTES DA PRÁTICA DE
ENFERMAGEM CULTURALMENTE COMPETENTES: UMA REVISÃO INTEGRATIVA
GISELA TEIXEIRA (NURSING RESEARCH, INNOVATION E DEVELOPMENT CENTRE OF LISBON (CIDNUR). NURSING SCHOOL OF
LISBON), FILOMENA GASPAR (NURSING RESEARCH, INNOVATION E DEVELOPMENT CENTRE OF LISBON (CIDNUR). NURSING
SCHOOL OF LISBON) E PEDRO LUCAS (NURSING RESEARCH, INNOVATION E DEVELOPMENT CENTRE OF LISBON (CIDNUR).
NURSING SCHOOL OF LISBON).

Abstract
Os atuais enfermeiros gestores são desafiados a liderar eficazmente equipas de enfermagem culturalmente diversas
para melhor cuidarem em ambientes de trabalho multiculturais. Introdução: A competência cultural tem sido descrita
como uma ferramenta central para promover ambientes de trabalho favoráveis nas organizações, para liderar com
sucesso uma força de trabalho culturalmente diversa e para planear e prestar cuidados culturalmente congruentes aos
clientes. Objetivos: Analisar a evidência sobre o papel do enfermeiro gestor na promoção de ambientes da prática de
enfermagem culturalmente competentes. Métodos: Revisão integrativa da literatura de artigos indexados em cinco
bases de dados da plataforma EBSCO (CINAHL, MEDLINE, MedicLatina, Cohcrane Database of Systematic Reviews,
Psychology e Behavioral Sciences Collection) e ScienceDirect. Foram considerados artigos de estudos qualitativos,
quantitativos, estudos de desenho misto, revisões da literatura e artigos de opinião, publicados entre 2012 e 2022 e
que apresentassem intervenções do enfermeiro líder ou gestor na promoção de ambientes de trabalho culturalmente
competentes em todos os contextos onde são prestados cuidados de enfermagem. Os dados foram tratados com recurso
a uma tabela de extração de dados. Resultados: Foram incluídos 11 artigos que evidenciam intervenções do enfermeiro
gestor orientadas para o cuidado e intervenções orientadas para as relações na equipa, ao nível organizacional, da
unidade/serviço e ao nível do indivíduo. Conclusões: Os enfermeiros gestores devem intervir no desenvolvimento
de políticas ao nível organizacional, devem melhorar a coordenação e organização dos cuidados de enfermagem e os
recursos nas unidades/serviços, e devem investir na sua formação e desenvolvimento, bem como na dos enfermeiros
para melhores níveis de competência cultural que conduzam à compreensão e respeito mútuo nas equipas, e à prestação
de cuidados de enfermagem culturalmente congruentes a pessoas de diferentes origens culturais.

AVALIAÇÃO DE ESTÁGIOS ACADÊMICOS: UM INDICADOR DE ANÁLISE
QUALITATIVA
GLADES FELIX (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA), ISABEL PINHO (UNIVERSIDADE DE AVEIRO) E JÚLIO BERTOLIN
(UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO).

Abstract
Este artigo resgata um micro estudo de caso integrado a um Programa de avaliação participativa. A questão de
investigação orientadora é: Como a metodologia qualitativa pode incrementar a Avaliação Institucional Participativa
(AIP)? Objetivou-se compreender o nível de qualidade dos estágios acadêmicos implementados numa unidade de
ensino de uma universidade pública do sul do Brasil, na percepção de dois atores. Foram aplicados em 2015 e 2017
questionários, simultâneos, aos estudantes-estagiários e, as instituições conveniadas que ofertaram os estágios.
As respectivas avaliações se desenvolveram por meio de quatro etapas: sensibilização, implementação, resultados
e meta avaliação e buscou responder sobre a relação de compatibilidade do SINAES com a implementação desse
processo. A participação do segmento estudante alcançou 44,7% e o das Instituições obteve 75,4%. Para o
tratamento das questões qualitativas utilizou-se o software NVIVO 11 e a técnica Análise de conteúdo. Conclui-se
que a contribuição da metodologia qualitativa foi relevante e eficaz nesta inovadora abordagem da avaliação, que
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representou uma complementação ao SINAES; especificamente a metodologia qualitativa nos possibilitou chegar a
um diagnóstico do que já fez e, do que precisará ser realizado para aprimorar a qualidade da formação dos futuros
professores, constituindo-se, assim num indicador qualitativo de mudanças de modo geral e, em pontos específicos
dos cursos investigados.

O DISCURSO DO COLETIVO FEMINISTA CUNHÃ E O HOMOEROTISMO
FEMININO: DESCONSTRUÇÕES NECESSÁRIAS
ROSANGELA LIMA (UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PERNAMBUCO) E MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA CARVALHO NOGUEIRA
(FACULDADE DE PSICOLOGIA E DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE DO PORTO).

Abstract
Resumo: Introdução: Na contemporaneidade cada vez mais questiona-se e problematiza-se as compreensões
essencialistas e reducionistas da sexualidade humana, mesmo quando tais perceções vêm de atores coletivos
os quais se acham engajados em lutas sociais, como é o caso do Coletivo Feminista aqui em foco, posto que é
necessário a compreensão que o feminismo pós-estruturalista, retratado na 3ª onda feminista, inscreve-se como
denunciante da artificialidade de um sujeito mulher vivenciador de experiências de opressão idênticas, e que o(s)
feminismo(s) necessita de um olhar mais amplo para a experiência do ser mulher, de modo que se apresenta como
Objetivos: Analisar o discurso sobre o homoerotismo feminino do Coletivo Feminista Cunhã; traçar uma cartografia
dos discursos teóricos e práticos estabelecidos sobre gênero e sexualidade. Métodos: Abordagem qualitativa com
uso da análise do discurso foucaultiana, a partir de observação participante de três oficinas pedagógicas promovidas
pelo coletivo em que se fez uso, etnograficamente, de diário de campo; entrevistas semiestruturadas e boletins
produzidos pelo referido coletivo, os quais foram obtidos em encontros previamente agendados e transcritos e\ou
lidos sistematicamente e analisados por uma analítica foucaultiana. Resultados: Tanto nas oficinas, nas entrevistas,
assim como na leitura do material educativo\formativo estudado observa-se a ausência de um discurso mais inclusivo
que contemple a diversidade do ser mulher, sobretudo no tocante às temáticas da sexualidade humana, uma vez que
as pautas discursivas estão alinhadas à heteronormatividade. Conclusões. Considera-se que o referido discurso se
alinha às demandas de mulheres heterossexuais e não contempla a diversidade sexual feminina, pois constata-se
que o mesmo se prende a uma conceituação de gênero sob a ótica do patriarcado. Tal posicionamento conduz à
estruturação de uma práxis educativa que exclui outros determinantes constitutivos do ser mulher. A adoção de tal
postura educativa vem reificar as desigualdades sociais vivenciadas por mulheres de prática homoerótica.

EL ENFOQUE MULTIMÉTODO PARA EVALUAR UN MODELO PEDAGÓGICO
MANUEL MEDARDO MONTERO CÁDIZ (UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA), ERIKA BUSTOS CÁCERES (UNIVERSIDAD
COOPERATIVA DE COLOMBIA), SILVIA JULIANA CORREA PARRA (UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA) E NANCY DUARTE
PABÓN (UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA).

Abstract
Introducción. La Facultad de Educación de la Universidad Cooperativa de Colombia se propuso, a partir de un
diagnóstico, contextualizar su modelo pedagógico, con más de una década en ejecución y, en consecuencia, hacer
los cambios necesarios. El modelo pedagógico HERMES tiene ejes, de los cuales se presenta en este trabajo el de
los Proyectos Formativos de Nivel. Los PFN son una estrategia para articular saberes y experiencias desarrollados
en cada uno de los niveles del programa y para socializarlos ante la comunidad académica. Los estudiantes muestran
sus competencias para solucionar problemas de su propia vida o de su práctica pedagógica en los diferentes mundos
que el modelo busca potenciar con el desarrollo curricular. El objetivo fue caracterizar la implementación de los PFN
del modelo pedagógico Hermes en la versión inicial (diagnóstico) y en la nueva versión. Metodología. La metodología
empleada se basó en el enfoque multimétodo, pues combina métodos y técnicas cuantitativos y cualitativos. Se
efectuó la evaluación en dos momentos. Primero se diagnosticó cómo se ejecutaban los PFN; seguidamente de diseño
e implementó una nueva versión, que en un segundo momento de evaluó. Los métodos y técnicas fueron la encuesta,
la entrevista semiestructurada y el grupo focal. Resultados. En cuanto a los PFN se tuvieron en cuenta los resultados
del diagnóstico para la nueva versión, y se realizó la evaluación de esta, que permitirá su perfeccionamiento. Las
principales fortalezas de los PFN radican en la creatividad, el aprendizaje cooperativo y el desarrollo de competencias.
Las principales limitaciones se aprecian en el empleo del tiempo, la planificación y la organización. Conclusiones. El
enfoque multimétodo aporta un marco metodológico apropiado para evaluar modelos y estrategias pedagógicas
porque, además de los datos cuantitativos, se puede profundizar en la percepciones, sentires y propuestas de los
actores en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
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MAPEAMENTO DOS SERVIÇOS À MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA SEXUAL:
UMA POSSIBILIDADE PARA ARTICULAÇÃO INTERSETORIAL
DAIANE TRENTIN (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA), MARA AMBROSINA DE OLIVEIRA VARGAS (UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA CATARINA) E FRANCIELLY ZILLI (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA).

Abstract
Introdução: O georreferenciamento na área da saúde pública tem auxiliado o planejamento, a gestão e a vigilância,
favorecendo na análise situacional social e na condução de estratégias e melhorias no cuidado à saúde. Objetivo:
mapear os serviços de atendimento à mulher em situação de violência sexual em um município na região norte do
Estado do Rio Grande do Sul, região sul do Brasil. Método: estudo descritivo com mapeamento e georreferenciamento
dos serviços de atendimento à mulher em situação de violência sexual. A coleta ocorreu de janeiro a março de
2019, foi realizada a tabulação dos dados, georreferenciamento e a geração dos mapas a partir dos dados obtidos.
Para o georreferenciamento e produção dos mapas, utilizou-se o programa Software ArcGIS® 10.1. Resultados:
foram identificados os serviços de atendimento à mulheres em situação de violência sexual e gerados cinco mapas:
apresentando a localização geográfica do município, os serviços de referência, as unidades de saúde pública que
colaboram nos encaminhamentos de referência e contrarreferência e a distribuição dos locais de dispensação da
Profilaxia Pós-Exposição, tornando possível a identificação dos desafios de articulação da rede cuidado e facilitando
a criação de estratégias de planejamento e ação para redução destes desafios. Considerações finais: por meio da
metodologia de georreferenciamento e produção dos mapas obteve-se a identificação dos espaços existentes no
território, podendo projetar possibilidades de fluxo e melhorar a articulação entre os serviços. Ainda, sendo essa uma
metodologia contemporânea proporcionou o acolhimento de demandas reais da sociedade, facilitando a dinâmica e
a qualidade dos atendimentos prestados à mulheres em situação de violência sexual

CONHECIMENTO E LETRAMENTO EM SAÚDE NO PÓS-OPERATÓRIO TARDIO DE
REVASCULARIZAÇÃO DO MIOCÁRDIO
MARIA DE FATIMA MANTOVANI (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ), VANESSA PICCININ PAZ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO
PARANÁ), ÃNGELA T MATTEI DA SILVA (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ (UFPR)), ROBSON GIOVANI PAES (UNIVERSIDADE
FEDERAL DO PARANÁ) E MARTA COSSETIN COSTA (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ).

Abstract
Introdução: o letramento em saúde auxilia no aumento do conhecimento e das habilidades para acessar informações
e gerenciar os cuidados de saúde, bem como no desenvolvimento de mecanismos para o autocuidado, especialmente
na recuperação em pós-operatório de cirurgias cardíacas. Portanto existe a necessidade de interligar ações voltadas
a saúde e mudança de comportamento das pessoas submetidas a cirurgia cardíaca, com a finalidade de auxiliar
na sua recuperação, melhorar a qualidade de vida e identificar precocemente possíveis complicações. Objetivos:
descrever o conhecimento e o letramento em saúde de adultos no pós-operatório tardio de revascularização do
miocárdio. Métodos: estudo qualitativo com abordagem retrospectiva, realizado no período de dezembro de 2020
a abril de 2021, com 24 pessoas submetidas a cirurgia cardíaca no último semestre de 2019. Na coleta de dados
utilizou-se um questionário semiestruturado, a Eight-Health Literacy Assessment Tool e um roteiro de entrevista.
Para o tratamento dos dados, utilizou-se um software de pesquisa qualitativa, para posterior análise do conteúdo.
Resultados: As entrevistas foram transcritas e possibilitaram a construção de um corpus geral constituído por
24 textos, separados em 430 segmentos de texto com aproveitamento de 86,5%. Após verificação da similitude
emergiram em três categorias: “Entendimento, busca e compreensão das informações de saúde”; “Rede de apoio
familiar e amigos, no cuidado após a cirurgia cardíaca” e “Momento Cirúrgico”. Conclusões. O letramento em saúde
insatisfatório impactou na compreensão das informações de saúde fornecidas pela equipe multiprofissional, vindo a
resultar na dificuldade de entendimento em relação a sua doença e execução dos cuidados no domicílio. Observouse nos depoimentos, a ausência dos profissionais de saúde no planejamento e orientação dos cuidados no domicílio,
sendo delegada aos familiares a responsabilidade da execução da terapêutica.
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EM BUSCA DA INTERDISCIPLINARIDADE NOS PROJETOS PEDAGÓGICOS DE
CURSOS DE GRADUAÇÃO: UM ESTUDO REGIONAL
PAULO DE TARSO OLIVEIRA (CENTRO UNIVERSITÁRIO MUNICIPAL DE FRANCA), MARIA EUNICE BARBOSA VIDAL (UNIVERSIDADE
FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO), BRUNA MARIA RIBEIRO TEIXEIRA (UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO) E
THAÍS DOS SANTOS MENEZES (UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO).

Abstract
A questão básica ocorre num contexto de como a necessidade de uma vivência interdisciplinar – expectativa
cada vez mais forte para o mundo universitário – é concebida e proposta nos projetos pedagógicos de ensino
superior de graduação. A escolha se justifica pela necessidade de compreensão dessa demanda como desafio e
enfrentamento pelas instituições universitárias. Tem como objetivo ampliar a compreensão do percurso institucional
da interdisciplinaridade nas Diretrizes Curriculares até a sua concretude nas práticas acadêmicas. Busca descrever e
interpretar aspectos das concepções de interdisciplinaridade e das proposituras para sua implementação, contidas em
projetos pedagógicos dos cursos superiores de graduação. A metodologia envolveu a construção de um referencial
teórico constituído de revisões bibliográficas, contendo o pensamento de autores mais dedicados a esses estudos,
mais especificamente a relação interdisciplinaridade-educação superior. Os dados empíricos foram coletados em 142
Projetos Pedagógicos de cursos superiores, disponíveis em sites de instituições universitárias situadas numa região
delimitada, constituída por parte do Estado de São Paulo (Nordeste Paulista) e parte do Estado de Minas Gerais
(Triângulo Mineiro), no Brasil. Os dados coletados foram distribuídos e apresentados por regiões geográficas; área de
conhecimento (Humanidades, Ciências Exatas e Tecnológicas, Ciências Biológicas e da Saúde); e tipos de graduação
(Bacharelado, Licenciatura, Formação de Tecnólogos). Os resultados foram considerados em duas categorias de
análise: (i) concepções de interdisciplinaridade: observando-se, na narrativa de interdisciplinaridade, um hiato entre
a ideia do interdisciplinar e sua prática efetiva (ii) protagonismo pessoal e institucional para a implementação da
interdisciplinaridade: observando-se poucas previsões claras e objetivas quanto ao papel de pessoas e instituição
para incrementar a interdisciplinaridade nos cursos. Em conclusão, pode-se afirmar que, no âmbito restrito dos
dados, é patente e geral a intenção de promover a interdisciplinaridade nos cursos, mas ainda há pouca compreensão
quanto a estratégias e envolvimento para torná-la realidade.

CUIDADO E EDUCAÇÃO DE CRIANÇAS DE ZERO A DOIS ANOS: DESAFIOS DO
PROCESSO DE TRABALHO
SANDRA MARA GONÇALVES VALENÇA (SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO), MARA QUAGLIO CHIRELLI (FACULDADE DE
MEDICINA DE MARÍLIA - FAMEMA), SILVIA FRANCO DA ROCHA TONHOM (FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA - FAMEMA),
DANIELLE ABDEL MASSIH PIO (FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA - FAMEMA) E ANA PAULA CORDEIRO (UNIVERSIDADE
ESTADUAL PAULISTA - UNESP).

Abstract
O surgimento das creches está vinculado a um contexto histórico, no Brasil os novos olhares para esse campo da
educação, relaciona-se com a questão da formação inicial e contínua de professores, na articulação entre o educar
e cuidar. Objetivo: Analisar a forma como professores, auxiliares de desenvolvimento escolar (ADE) e gestores
compreendem a realização da prática pedagógica e do cuidado na educação de crianças de zero a dois anos, é o foco
dessa investigação. Método: Utilizou a pesquisa qualitativa, por amostragem e da coleta de dados em entrevistas e
oficinas de trabalho com gestores, professores e auxiliares de desenvolvimento escolar – ADE que prestam atendimento
nas unidades municipais de educação de cidade pesquisada. Resultado: Captou-se que no processo de trabalho com
as crianças busca-se a articulação do educar e do cuidar, o professor planeja e conduz o processo pedagógico e
o ADE realiza o cuidado. Há divergências da concepção de cuidar e educar entre as famílias e os profissionais da
escola; dificuldades com o número de crianças por sala, tendo em vista o atendimento às necessidades das crianças;
problemas com infraestrutura tanto para o cuidado como para o processo educacional; pouco ou nenhum tempo
para as atividades de formação profissional. Conclusões: Os profissionais propuseram estratégias para aproximar
as famílias da escola e tempo necessário para a formação continuada. Durante a investigação, percebeu-se o limite
de não se ter a visão da família, o que pode ser objeto de pesquisas futuras, com ampliação a compreensão dos
problemas e situações vividos.
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CIRCUNSTÂNCIAS GERADORAS DE MEDO EM PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM
DO BRASIL NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19
MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO SOUSA NÓBREGA (ESCOLA DE ENFERMAGEM-UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO), PRISCILA MARIA
MARCHETI (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL), CINTIA NASI (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO
SUL), ELDA OLIVEIRA (UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO), WANDERSON CARNEIRO MOREIRA (UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO), DÁRCIO
TADEU MENDES (UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO) E SÔNIA REGINA ZERBETO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS).

Abstract
O contexto da COVID-19 possibilitou aos profissionais da saúde brasileiros, nomeadamente, os da categoria
enfermagem, estarem em estado de alerta e abalo emocional, e se viram receosos em realizar procedimentos em
pacientes suspeitos ou confirmados de Coronavírus. Objetivo: Apreender as circunstâncias geradoras de medo
vivenciadas pelos profissionais de enfermagem no contexto da pandemia da COVID-19. Método: Estudo qualitativo,
exploratório, desenvolvido nas cinco regiões geográficas do Brasil, por meio de entrevistas em ambiente virtual
com 215 profissionais entre abril e dezembro de 2020. Os dados foram processados pelo software IRaMuTeQ®
e analisados à luz do referencial teórico-filosófico da Sociologia Fenomenológica. Resultados: Maioria do sexo
feminino, com média de 37,9 anos, casada, branca e parda, técnicas de enfermagem (15,5%) e enfermeiras (84,5%),
trabalhando em instituições públicas. O corpus textual foi dividido pelo software em 3 classes e suas respectivas
subclasses, que foram identificadas com os temas sobre medo das circunstâncias da vida pessoal e familiar; medo
da exposição e do distanciamento social; medo das condições subjetivas e objetivas de trabalho. Conclusão: As
circunstâncias geradoras de medo são múltiplas e se processam nas dimensões físicas, sociais, psicológicas e laborais.

HISTÓRIA DE VIDA À LUZ DA TEORIA QUEER E SUAS CONTRIBUIÇÕES PARA OS
ESTUDOS ORGANIZACIONAIS
BÁRBARA NOVAES MEDEIROS (UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA) E MARCUS VINICIUS SOARES SIQUEIRA (UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA).

Abstract
A História de vida se relaciona ao relatar a si mesmo a partir da relação do indivíduo com o grupo e a sociedade, no
ato de inscrever sua experiência na temporalidade. E nesse relato, a força política da teoria queer pode possibilitar
a desestabilização das identidades essencializadas sob o padrão hétero-cis-normativo, o que ecoa no contexto
organizacional ao generificar os cargos e as ocupações. Tendo em vista essas questões, é que este estudo tem como
objetivo compreender o enfoque teórico-metodológico da história de vida à luz da Teoria queer e suas contribuições
para os Estudos Organizacionais. É necessário aprofundar as discussões sobre a história de vida, a fim de avançar
o campo das pesquisas qualitativas nos Estudos Organizacionais, considerando a escassez da sistematização desse
conhecimento à luz da Teoria queer. Para tal, as discussões apoiaram-se em artigos nacionais e internacionais
associados ao tema e em autores como Butler (2017, 2019), Delory-Momberger (2012, 2016), Ferraroti (2007) e
Ricoeur (2012). As constatações do estudo contribuiram para destacar elementos da história de vida à luz da Teoria
queer, como a queerização das experiências de vida a partir da subversão das normas sociais de gênero e sexualidade
impostas, o que aponta indícios de novos caminhos e agendas de estudo para pesquisadores que se debruçam sobre
investigações que contemplam histórias de vida nos Estudos Organizacionais.

DISEÑO DE UN ANÁLISIS CUALITATIVO DE COMPETENCIAS UNIVERSITARIAS
POR WEBQDA PARA LA FORMACIÓN DEL GRADO DE ENFERMARÍA
JAVIER CUBERO (UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA UEX), MARÍA JOSÉ BENAVENTE (UEX), LINA VIVIANA MELO (UEX), ALEJANDRO
DE LA HOZ (UEX), JOSÉ LUIS CARVALHO (UEX) E RICARDO LUENGO (UEX).

Abstract
Introducción; La educación universitaria bajo el actual marco del Espacio Europeo de la Educación Superior (EEES) ha
resultado ser un revulsivo para toda la docencia en la Universidad. Dicho sistema de aprendizaje, ya sobradamente
instaurado en nuestras universidades, tiene como principal seña de identidad la enseñanza y evaluación enfocadas
a la adquisición de Competencias. Objetivos: Analizar las competencias de los planes de estudios del Grado de
Enfermería de la UEx, para conocer al aprendizaje alcanzado por los estudiantes y egresados y por tanto al nivel de
Competencias adquirido. Métodos: Se pretende llevar a cabo una propuesta innovadora para un análisis cualitativo
de las Competencias recogidas en todas la Fichas 12a del Grado de Enfermería (UEx). Tipo de diseño observacional
y mediante Software on line webQDA®. Avance de Resultados y Conclusiones. Los primeros resultados y la
comparación con la bibliografía especializada, en estudios con similares análisis de Competencias, permiten concluir
que la propuesta de metodología planteada es viable.
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UNA PROPUESTA DE ETNOGRAFÍA HÍBRIDA PARA EL ESTUDIO DE LA LACTANCIA
MATERNA
EDDIER MARTÍNEZ-ÁLVAREZ (UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA).

Abstract
Resumen: Introducción La concepción tradicional de lactancia materna la explica como una práctica natural de
alimentación del bebé a través del seno, pero analizar las prácticas de lactancia la convierte en un fenómeno múltiple:
un ensamblaje de cuidado, una práctica biosocial, un imperativo moral, trabajo mental, trabajo de cuidado, un
problema político para el feminismo, entre otros. También es posible entender a la mujer lactante o a la leche materna
como actores-red. Este artículo presenta algunas reflexiones metodológicas sobre las prácticas investigativas,
así como algunos resultados parciales de una investigación doctoral; Objetivos exponer algunas consideraciones
relacionadas con la investigación etnográfica de la lactancia materna, cuando se desarrolla en medio de diferentes
perspectivas (hibridación) y presentar algunos resultados de investigación, posibles gracias a esa hibridación
etnográfica.; Métodos investigación de enfoque etnográfico, que tomó elementos de las etnografías de las prácticas,
la etnografía institucional y la etnografía multisituada. Se realizó observación participante y entrevistas presenciales
y remotas, se analizaron los datos usando técnicas de análisis de narrativas con ayuda de NVivo; Resultados Se
presentan tres perspectivas etnográficas que se entremezclan para el análisis de la lactancia materna como problema
de investigación transdisciplinario, además, son discutidos algunos retos metodológicos que se presentaron durante
el trabajo de campo etnográfico, acompañados de reflexiones teóricas y de la forma en se solventaron. Conclusiones.
Existen otras formas múltiples de entender la lactancia que hacen parte de complejas redes sociotécnicas que se
coproducen en las prácticas cotidianas; entendiendo la lactancia materna como un fenómeno que requiere un
abordaje transdisciplinar, es posible y productivo estudiarla con un abordaje etnográfico híbrido.

PERCEPÇÕES DE TÉCNICOS DE ENFERMAGEM SOBRE A CULTURA DE
SEGURANÇA EM UMA UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
MANACES BEZERRIL (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE), FLÁVIA CHIAVONE (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO
GRANDE DO NORTE), RENILLY PAIVA (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE), LARISSA FERREIRA (UNIVERSIDADE
FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE), MARIANNY DANTAS (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE) E VIVIANE
SANTOS (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE).

Abstract
Introdução: os técnicos de enfermagem são os profissionais que dedicam a maior parte de sua carga horária laboral
à cuidados diretos ao paciente, fato esse que contribui para uma maior probabilidade de se envolver em incidentes,
logo, a compreensão da sua rotina e de suas percepções podem facilitar a identificação de fragilidades e fortalezas
que inviabilizam e auxiliam, respectivamente, a cultura de segurança do paciente nesse tipo de serviço. Objetivo:
analisar a percepção dos técnicos de enfermagem sobre cultura de segurança na urgência e emergência. Métodos:
estudo transversal de abordagem qualitativa, realizado no setor de urgência e emergência de um hospital estadual
do nordeste brasileiro. A coleta dos dados ocorreu em janeiro e fevereiro de 2019, para qual realizou-se uma
pergunta aberta aos participantes. A amostra compôs-se de 88 técnicos de enfermagem. Para a análise dos dados
se deu com o apoio do software Interface de R pour lês Analyses Multidimensionneles de textes et Questionnaires,
a partir da Classificação Hierárquica Descendente e da Análise de Similitude. Resultados: mediante a análise das
respostas emergiram-se quatro classes: gestão organizacional e de pessoas; perspectivas para promover a cultura
de segurança; obstáculos processuais na cultura de segurança e ações necessárias para fomento da cultura de
segurança. Conclusões: denotou-se que apesar dos técnicos de enfermagem reconhecerem a importância da cultura
de segurança, ainda há alguns entraves para sua implementação de forma efetiva.

A VALORIZAÇÃO DAS PERGUNTAS DOS ESTUDANTES: CONCEPÇÕES DE
PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL
SIMONE MERTINS (PUCRS - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL), MARCELO AMARAL-ROSA (PUCRS PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL), VALDEREZ LIMA (PUCRS - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA
DO RIO GRANDE DO SUL) E MAURIVAN RAMOS (PUCRS - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL).

Abstract
Introdução: O tema central dessa pesquisa é a utilização e a valorização das perguntas dos estudantes nas aulas. A
relevância se dá pela necessidade de difundir o tema, pois ele pode contribuir na melhoria dos processos de ensino e
aprendizagem. O estudo buscou responder a questão norteadora: De que modo os professores utilizam e valorizam
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as perguntas dos estudantes na sala de aula? Objetivo: O objetivo foi compreender como os professores utilizam e
valorizam as perguntas na sala de aula. Método: É uma pesquisa de abordagem qualitativa. O corpus de análise é
composto por partes de cinco entrevistas semiestruturadas realizadas com cinco professores de Ensino Fundamental
de uma escola pública situada na região metropolitana de Porto Alegre. Os dados foram analisados por meio da
Análise Textual Discursiva. Resultados: a análise das respostas à entrevista semiestruturada, gerou 390 unidades de
sentido, das quais emergiram onze subcategorias e três categorias a seguir: i) a utilização das perguntas para auxiliar
o processo de aprendizagem; ii) a utilização das perguntas para auxiliar o processo de ensino; e iii) a utilização das
perguntas para facilitar o desenvolvimento da aula. Conclusões: os professores reconhecem o valor das perguntas
dos estudantes para a aprendizagem. No entanto, apresentam limitações para ensinar por meio da pergunta. Esses
resultados ressaltam a importância de valorizar as perguntas dos estudantes nas aulas. Acredita-se que tal ação, além
de contribuir para o aperfeiçoamento da prática docente, possa diminuir a lacuna existente entre os conhecimentos
escolares e as demandas complexas da sociedade atual.

O QUE PENSAM OS PROFESSORES DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO SOBRE A
DIGITALIZAÇÃO NA ESCOLA?
ELISABETE CRUZ (INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, UNIVERSIDADE DE LISBOA, PORTUGAL), EMILY SOUSA (INSTITUTO DE EDUCAÇÃO,
UNIVERSIDADE DE LISBOA, PORTUGAL), RITA BRITO (ESCOLA DE EDUCAÇÃO, ISEC LISBOA, CRC-W, UNIVERSIDADE CATÓLICA
PORTUGUESA, PORTUGAL) E FERNANDO ALBUQUERQUE COSTA (INSTITUTO DE EDUCAÇÃO - ULISBOA).

Abstract
Resumo: Nascido a partir de exigências essencialmente pragmáticas, decorrentes das atividades que fazem parte do
Observatório Amadora Digital constituído no âmbito do Projeto Escol@s Digitais, este trabalho agrega interesses
intelectivos e desenvolve-se com a pretensão de contribuir para a construção de uma perspetiva mais ampla sobre o
conceito de digitalização no contexto escolar. Objetivos. Sustentado nos princípios da abordagem fenomenológica,
o objetivo é conhecer e descrever as representações dos professores do 1.º CEB sobre o fenómeno da digitalização
na escola. Métodos. Foram auscultados todos os professores do 1.º CEB do concelho da Amadora, solicitando que
expressassem a sua opinião, por escrito, sobre o que pensam ser uma escola digital. Para a análise dos dados, recorreuse a técnicas de cariz indutivo, beneficiando do acordo intersubjetivo entre investigadores. Resultados. Destacamse três dimensões analíticas convergentes para a compreensão do fenómeno em estudo: dimensão estratégica
(requisitos para assegurar o caminho em direção à digitalização nas escolas), dimensão pedagógica (potencialidades
do digital no ensino e aprendizagem) e dimensão axiológica (valores e princípios pelos quais qualquer escola, mais
ou menos digital, deverá orientar a sua ação). Conclusões. Do diálogo entre a análise resultante dos dados empíricos
e os resultados de estudos anteriores sobre o tema, destaca-se a inclusão da voz dos professores na compreensão
da digitalização no contexto escolar e salienta-se a natureza complexa e multifacetada deste fenómeno que, não se
restringindo a questões de natureza técnica, também não as ignora, mas as situa em articulação com um conjunto
de fundamentos que salientam a necessidade de elevar a educação a um nível qualitativamente superior. Para
além dos contributos teóricos, o estudo agrega elementos de interesse para líderes escolares e outros agentes que
se encontram envolvidos no desenvolvimento e implementação de estratégias e intervenções destinadas a fazer
avançar a digitalização e transformação digital nas escolas.

CAPACIDADES ORGANIZACIONALES Y LA RESILIENCIA TURÍSTICA EN
TIEMPOS POST PANDEMIA COVID-19. EL CASO DE LAS EMPRESAS TURÍSTICAS
ENOLÓGICAS EN EL ESTADO DE GUANAJUATO, MÉXICO.
JUAN PEDRO VALENZUELA VALENZUELA (UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO), JULIO CÉSAR MONTIEL FLORES (UNIVERSIDAD DE
GUANAJUATO), ALBA MARÍA DEL CARMEN GONZÁLEZ VEGA (UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO) E ALEJANDRA LÓPEZ SALAZAR
(UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO).

Abstract
La afectación de diferentes sectores económicos como el turismo y en especial el turismo enológico requiere de
estrategias que le permita hacer frente a las condiciones de mercado actual y así reanudar, continuar o expandir su
actividad económica. Esta investigación pretende observar uno de los factores de la resiliencia turística como lo es
la capacidad organizacional de las empresas turísticas enológicas, que les permita asegurar su actividad económica
de forma efectiva en su mercado. El propósito de esta comunicación es presentar un protocolo de investigación que
tiene como objetivo el generar información útil sobre la situación de las empresas turísticas enológicas del Estado
de Guanajuato, para que quienes tomen decisiones sobre el futuro en este rubro puedan generar estrategias para
atender las necesidades de un mercado cada día más creciente y competitivo. Con los resultados de este estudio
se busca contribuir a la solución de las problemáticas derivadas de los impactos negativos de la pandemia, ante las
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actividades económicas en México, en específico las del turismo enológico. La Organización Mundial del Turismo
define al Enoturismo como un subtipo del turismo gastronómico, refiriéndose al turismo motivado por la visita
de viñedos y bodegas, realizar catas, consumir y/o comprar vino, comúnmente esto se realiza en el lugar en que
se produce el vino o en sus cercanías. El Enoturismo es una actividad económica muy importante para México y
de tendencia ascendente debido al consumo de vinos mexicanos, la apertura de nuevas empresas enoturísticas
y de cada vez mayor aceptación de las experiencias relacionadas. Lo que se exhibe en esta comunicación es una
investigación de tipo cualitativo y el método para utilizar será el estudio de caso. La técnica de recolección de datos
será la entrevista estructurada y observación no participante. El análisis de datos será mediante el software Atlas.ti

TECNOLOGIAS PARA O RACIOCÍNIO CLÍNICO DO ENFERMEIRO: REVISÃO
INTEGRATIVA
EDLAMAR KÁTIA ADAMY (UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC), PATRICIA POLTRONIERI (UNIVERSIDADE DO ESTADO
DE SANTA CATARINA - UDESC) E ELISANGELA ARGENTA ZANATTA (UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA - UDESC).

Abstract
Introdução: tecnologias são parte integrante do trabalho em saúde, pois contribuem para a construção do saber
desde a origem da ideia, passando por seu desenvolvimento e chegando à implementação do conhecimento. A
associação entre tecnologia e educação se torna cada vez mais inerente à reestruturação do processo de ensino
aprendizagem atual, possibilitando que os novos meios digitais de acesso à informação e aos conhecimentos,
modifiquem e aprimorem os moldes da cultura globalizada. Objetivo: identificar tecnologias que contribuem para
o desenvolvimento do raciocínio clínico na elaboração de diagnósticos de enfermagem em publicações nacionais e
internacionais. Método: revisão integrativa da literatura, realizada na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), no Catálogo
de Teses e Dissertações do Portal de Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES),
no Portal de periódicos da CAPES; Pubmed e no banco de dados Scopus com estudos publicados entre 2002 e
2020, publicados em inglês, espanhol e português. Resultados: foram analisados dois artigos, uma tese e duas
dissertações de doutorado e mestrado acadêmico, nos quais as tecnologias utilizadas na elaboração de Diagnósticos
de Enfermagem foram Sistema de Informação do tipo registro, software computacional e plataforma para internet,
curso com abordagem de aprendizado baseada em problemas e árvores de decisão para auxílio na determinação
diagnóstica. Os resultados demostraram limitação no desenvolvimento de tecnologias para o raciocínio clínico dos
enfermeiros. Considerações finais: o estudo revela desafios relacionados ao desenvolvimento de tecnologias, que
inovam a prática habitual da enfermagem seja na gerência, assistência, ensino, pesquisa e extensão, indicando que
publicações nesta temática são incipientes, sendo que as tecnologias permitem o desenvolvimento e construção do
conhecimento.

CONTRIBUIÇÕES E LIMITAÇÕES DA ABORDAGEM QUALITATIVA EM PESQUISAS
AVALIATIVAS DA CULTURA DE SEGURANÇA DO PACIENTE
THAIANE POL (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ (UFPR)), KARLA FIGUEIREDO (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ (UFPR)),
REBECA BELTRAN (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ (UFPR)), GABRIELLE SOUZA (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
(UFPR)), MARIANA CASTELLANI (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ (UFPR)) E CLEIDE BICALHO (UNIVERSIDADE FEDERAL DO
PARANÁ (UFPR)).

Abstract
Introdução: O emprego da abordagem de métodos mistos e de desenhos quantiqualitativos e qualitativos merecem
destaque e espaço de discussão entre as pesquisas avaliativas de cultura de segurança do paciente, conquanto
apresentam dados com maior profundidade. Objetivos: mapear o uso da abordagem qualitativa em estudos de
avaliação da cultura de segurança do paciente em serviços hospitalares a nível mundial, e sintetizar as contribuições
evidenciadas na literatura. Método: Trata-se de uma scoping review guiada pelas recomendações do Joanna Briggs
Institute (JBI), realizada no período de outubro de 2020 a fevereiro de 2022. Foram pesquisadas as bases de
dados Lilacs, Medline, Web of Science e Cinahl, e busca livre na plataforma Research Gate e Google Acadêmico.
Resultados: Foram analisados nove estudos que trouxeram contribuições relacionadas à aplicação da abordagem
qualitativa, isoladamente ou de forma híbrida, por meio do software Iramuteq. A partir da nuvem de palavras e
análise de similitude verificou-se duas inferências relacionadas ao uso do método misto e da pesquisa qualitativa,
respectivamente: 1) Uso do método misto para fornecer análises aprofundadas da cultura de segurança em hospitais
e 2) Pesquisa qualitativa como facilitadora para compreensão das percepções do contexto dos participantes. Quanto
às limitações, identificou-se possíveis vieses de resultado que ambas as abordagens podem induzir. Conclusões:
Apesar da abordagem quantitativa ainda prevalecer nas pesquisas avaliativas de cultura de segurança, verificou-se a
necessidade de agregar o componente qualitativo, a partir de pesquisas de métodos mistos e qualiquantitativas, para
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obter maior aprofundamento dos problemas identificados por meio dos questionários, tendo em vista o caráter das
variáveis investigadas na pesquisa de cultura de segurança. As limitações que porventura a abordagem qualitativa
possa trazer devem ser trabalhadas pontualmente pelos pesquisadores a fim de minimizá-las, não ocorrendo em
vieses de pesquisa.

ANALISE DE CONCEITO DO TERMO CUIDADO SEGURO NA PERSPECTIVA DE
WALKER E AVANT
VIVIANE EUZEBIA PEREIRA SANTOS (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE (UFRN)), FLAVIA BARRETO TAVARES
CHIAVONE (UFRN), MANACÉS DOS SANTOS BEZERRIL (UFRN), RENILLY DE MELO PAIVA (UFRN), LARISSA DE LIMA FERREIRA (UFRN)
E MARIANNY NAIARA PAIVA DANTAS (UFRN).

Abstract
Introdução- Utilizar a terminologia adequada em saúde pode auxiliar tantos nos estudos cientificos como na
assistencia visto que diminui as falhas na comunicação e com isso, melhora a segurança do paciente. Um termo
que emerge neste contexto é o cuidado seguro, contudo ainda precisa ser melhor explorado. Objetivos- analisar o
conceito de Cuidado Seguro sob o método de Walker e Avant. Métodos Análise de conceito desenvolvidade acordo
com a proposta de Walker e Avant., coleta de dados em dezembro de 2019, em repositórios de teses e dissertações.
Incluíram-se produções científicas que versavam sobre a temática, disponíveis na íntegra eletronicamente.
Extraiu-se como variaveis: ano de publicação do estudo, país de origem, área de conhecimento, nível acadêmico,
conceito, atributos, antecedentes, consequentes, apresentados por cada tese e dissertação e referências empíricas
mencionadas. Os dados forma analisados a partir da proposta do metodo de Walker e Avant e analise de similitude.
Resultados A amostra foi constituida por 21 estudos, desses 19 oriundos do Brasil e dois da Suécia. O conceito de
cuidado seguro estava explicito em 11 pesquisas, contudo nas demais haviam termos que remetiam aos atributos
(aspectos assistenciais e gerenciais), antecedentes (incentivo de organizações mundiais em prol da segurança do
paciente) e consequentes ( redução de eventos adversos e melhoria da qualidade do cuidado) do conceito em estudo.
Conclusões. Com aporte dos materiais estudados conceitua-se o termo cuidado seguro como a promoção de uma
assistência à saúde prestada ao paciente de forma adequada e qualificada tanto nos aspectos práticos, como nos
técnicos e sociais.

INVESTIGACIONES SOBRE TEORÍAS DE ENFERMERÍA INTERCULTURALES EN EL
CAMPO DE LA EDUCACIÓN: ESTADO DEL ARTE
ADRIANA LUCIA VALDEZ FERNANDEZ (UNIVERSIDAD DEL CAUCA).

Abstract
Resumen: Introducción: se requiere conocer mejor sobre las teorías de enfermería que orientan los currículos, como
una forma de superar el modelo médico y dar cuenta de las necesidades del contexto. Objetivo: Analizar la producción
académica sobre teorías de enfermería en contextos interculturales, aplicados al campo de la educación. Métodos:
estudio cualitativo de tipo análisis documental, diseño estado del arte y enfoque hermenéutico, los documentos
fueron obtenidos por medio de la búsqueda en distintas bases de datos a través de los Descriptores en Ciencias
de la Salud DeCS: Educación en enfermería, modelos conceptuales y competencia cultural, así como sus términos
correspondientes en inglés. De la búsqueda se obtuvieron un total de 49 artículos. Resultados: se identificaron
cuatro categorías en torno al sustento epistémico: el currículo, conformado por el currículo oficial, currículo real,
pertinencia curricular; la didáctica, dividida en general, especifica y diferencial; la evaluación desde las características
según el agente evaluador, características según su finalidad y forma, características según su extensión, modelos
de evaluación y medios de evaluación; y teorías de enfermería como enfermería transcultural, competencia cultural,
calidad del cuidado de la salud e interculturalidad. Conclusiones. El abordaje desde la metodología cualitativa permite
no solo reconocer que se ha investigado y desde que teorías de enfermería se sustentan, sino generar nuevos caminos
de investigación para poder comprender que la educación de enfermeros en contextos interculturales requiere un
currículo pertinente resultado del dialogo entre universidad y contexto que da paso a pensar en investigar en la
construcción de teorías propias que orienten la formación.
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¿QUIÉN ES UN DOCENTE MOTIVADOR? SIGNIFICADOS PARA ESTUDIANTES DE
MEDICINA
OLGA FRANCISCA SALAZAR BLANCO (DOCENTE UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, ESTUDIANTE DE DOCTORADO DE LA
UNIVERSIDAD DE BARCELONA), JOSÉ LUIS MEDINA MOYA (UNIVERSIDAD DE BARCELONA) E JORGE LUIS PALES ARGULLOS
(UNIVERSIDAD DE BARCELONA).

Abstract
Introducción: La motivación hacia el aprendizaje es un proceso complejo que involucra aspectos relacionados con
el estudiante, el docente, el ambiente de aprendizaje, y el contexto social en el que se aprende. La mediación de los
docentes en las prácticas académicas de los estudiantes de medicina influye en los procesos de motivación intrínseca
y extrínseca de los estudiantes. Objetivos:comprender la interacción entre factores que influyen en la motivación de
los estudiantes en las experiencias de aprendizaje en los encuentros didácticos de cursos clínicos. Métodos:estudio
cualitativo bajo el marco interpretativo del interaccionismo simbólico y análisis siguiendo lineamientos de la teoría
fundamentada. Se hicieron entrevistas semiestructuradas y observación de prácticas académicas de estudiantes
de cursos clínicos. Se hizo codificación abierta, agrupación de códigos en categorías y se construyó la matriz
paradigmática que relacionó las categorías alrededor del fenómeno central. Resultados: el docente como modelo a
seguir emergió conectado al amor por enseñar, saber lo que enseña, saber enseñar, relacionarse empáticamente con
estudiantes y pacientes y favorecer la motivación en un ambiente seguro de aprendizaje, en el contexto del currículo
constructivista de la facultad. Las dificultades en las interacciones personales y en la organización de los cursos
interfirieron en la motivación de los estudiantes Conclusiones:las relaciones empáticas del docentes en las prácticas
formativas y que propicien la participación activa del estudiante, favorecen la motivación, un ambiente seguro de
aprendizaje, la autorregulación, y la autonomía de los estudiantes.

EDUCAÇÃO PERMANENTE EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE UMA REGIÃO
DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO: A NECESSÁRIA ATENÇÃO AO PERFIL SOCIAL DOS
PROFISSIONAIS.
EUNICE A. SILVA (UNIVERSITY OF SÃO PAULO) E RÉGIA C. OLIVEIRA (UNIVERSITY OF SÃO PAULO).

Abstract
Introdução: Pandemias como a ocorrida pelo Sars CoV-2 revelam a importância de estudos sobre tipos de treinamentos,
ações de Educação Permanente oferecidas aos profissionais de saúde para o enfrentamento de situações adversas
e, também, para a superação de antigos dilemas, tais como o foco em treinamentos e atividades educativas para a
erradicação ou atenuação de situações sanitárias emergenciais. Objetivo: Aprender o perfil social dos profissionais que
trabalham em Unidades Básicas de Saúde, localizadas em uma região do extremo leste da cidade de São Paulo-Brasil, e
a relevância desse perfil para as atividades de Educação Permanente, com especial atenção aos agentes comunitários
de saúde. Método: Estudo de natureza quantitativa e qualitativa, contou com 62 profissionais de diferentes categorias;
foram realizadas entrevistas, guiadas por um instrumento misto, constituído de perguntas abertas e fechadas, no período
de setembro a outubro de 2020. Resultados: O perfil social dos profissionais não aparece como um fator relevante no
planejamento, elaboração e nas estratégias metodológicas de ensino das ações de Educação Permanente. Os resultados
revelaram que o planejamento e as estratégias metodológicas de ensino das ações de Educação Permanente são, na
maior parte das vezes, referendados, exclusivamente, em protocolos e manuais técnicos, seja qual for o perfil profissional
para o qual a atividade é voltada. Conclusão: O estudo pôde revelar a existência de um hiato entre ações de Educação
Permanente e o perfil social do profissional, desconsiderado em todas as etapas de preparação e execução das ações.
Essa consideração, no entanto, poderá facilitar a implementação da Política Nacional de Educação Permanente em
Saúde, tendo em vista a possibilidade de maior identificação dos profissionais com as ações empreendidas a partir
do constante exercício de reflexão crítica, ético-política sobre suas práticas no atendimento à saúde da população,
premissa da própria Política Nacional de Educação Permanente, desde sua idealização.

LA DERROTA DE LA IZQUIERDA EN ECUADOR EN EL CLEAVAGE EXTRACTIVISMOECOLOGISMO
ÁLVARO RAMÓN SÁNCHEZ (UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID).

Abstract
La pobreza y el cambio climático son los principales retos mundiales del siglo XXI y también dos problemas
interconectados. En la segunda mitad del siglo XX aparecen nuevas fracturas, como el feminismo, el multiculturalismo
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y el ecologismo, junto a la división de clase social. La crisis climática crea la dimensión desarrollismo-ecologismo, que
se superpone a la clásica distinción entre izquierda y derecha, pudiendo representarse en un doble eje ideológico.
El debate político entre desarrollo y sostenibilidad se ha adelantado en América Latina con respecto a otros lugares
debido a su dependencia del extractivismo y a su biodiversidad. Los impactos del extractivismo han provocado la
aparición de dos críticas consideradas de izquierda pero con estrategias económicas y políticas distintas y en muchos
aspectos incompatibles: el neoextractivismo y el postextractivismo. En el contexto latinoamericano de principios del
siglo XXI, la relación entre el neoextractivismo y el ecoindigenismo es compleja. Las condiciones de posibilidad para
la ruptura del bloque progresista se desarrollan en toda la región, pero son especialmente intensas en Ecuador. La
división se ha hecho visible en las elecciones presidenciales de 2021, en las que la izquierda arrasa en la primera vuelta
pero pierde de manera sorprendente en la segunda, lo que demuestra que la política de Ecuador es incomprensible
sin añadir la dimensión extractivismo-postextractivismo. El doble eje ideológico es un método de análisis adaptable
a los sistemas políticos de cada vez más países. Además, no se trata de una herramienta estática, sino que sus
posiciones pueden ser alteradas por sucesos políticos como la articulación de un ecologismo de derechas en Ecuador
y en algunos países europeos.

NARRATIVAS DE ADOECIMENTO CRÔNICO: HISTÓRIAS DE VIDA E TRABALHO
DAS MULHERES COM CÂNCER DO COLO DO ÚTERO
ISABEL HUESCA (INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER) E ÉLIDA HENNINGTON (FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ).

Abstract
Introdução: O câncer do colo do útero faz parte do grupo de doenças crônicas não transmissíveis, que se caracterizam
pela longa duração e a necessidade de tratamento contínuo. Por se tratar de doença que mantém a pessoa em seu
quadro de vida habitual, ela ocupa o centro de todas as relações sociais e suas repercussões se fazem sentir em
todos os aspectos da vida. Esse tipo de câncer atinge principalmente mulheres de nível socioeconômico baixo e
em fase produtiva de suas vidas. Nesse sentido, o trabalho, seja ele profissional ou doméstico, entendido como
parte constitutiva da identidade social da mulher, sofre profundas transformações devido ao adoecimento. Objetivo:
Compreender a relação saúde-doença-trabalho das mulheres com câncer do colo do útero, a partir do enfoque
narrativo. Métodos: A pesquisa constitui-se em um estudo de natureza qualitativa, voltado para uma melhor
compreensão dos sentidos atribuídos pelos sujeitos envolvidos, as mulheres com câncer do colo do útero atendidas
em unidade hospitalar pública especializada no atendimento ao câncer do colo do útero, a respeito das repercussões
do adoecimento crônico em suas vidas, com ênfase no mundo do trabalho. O principal instrumento de coleta de dados
usado na pesquisa será o roteiro de entrevista com questões abertas. As entrevistas terão enfoque narrativo e para
tratar o material produzido será utilizada a análise narrativa. Resultados: A coleta de dados está em andamento, após
a aprovação pelos comitês de ética envolvidos. Conclusões: Esta pesquisa poderá proporcionar maior visibilidade
desta temática para a sociedade, reforçando e reconhecendo a importância de pensar a respeito da garantia dos
direitos relacionados ao trabalho para mulheres acometidas por doenças crônicas.

NO ME DOBLEGARON, VOY A SALIR ADELANTE: UN ESTUDIO PARTICIPATIVO
QUE EXPLORA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD Y SOCIALES EN MUJERES
DE BAJOS INGRESOS EN ONTARIO, CANADÁ
JENNIFER WAITE (QUEEN’S UNIVERSITY, SCHOOL OF NURSING), MICHAELA SPARRINGA (QUEEN’S UNIVERSITY, SCHOOL OF
NURSING), LENORA DUHN (QUEEN’S UNIVERSITY, SCHOOL OF NURSING) E PILAR CAMARGO-PLAZAS (QUEEN’S UNIVERSITY,
SCHOOL OF NURSING).

Abstract
Resumen: La compasión es el eje principal de los sistemas de salud y sociales, no sólo para la atención, sino, para el
desarrollo de políticas en salud. Para algunas mujeres que viven con bajos ingresos, la compasión al acceder a los
servicios sociales y de salud parece estar ausente; existen barreras estructurales que limitan severamente su inclusión
como colaboradores centrales de su cuidado. Menos estudiado aún es cómo los determinantes sociales de la salud
(DSS) afectan el acceso a los servicios de salud y sociales, particularmente si se vive con bajos ingresos y se identifica
como mujer. Objetivos; El objetivo de este estudio cualitativo es explorar cómo los DSS afectan las experiencias
de las mujeres canadienses que viven con bajos ingresos al acceder a los servicios de salud y sociales. Métodos;
Seguimos un enfoque de investigación participativa, investigación basada en las artes (fotovoz), y la hermenéutica
fenomenológica. Como métodos de recolección de datos usamos foto voz, entrevistas para ilustrar las experiencias
de vida de las mujeres de escasos recursos. Resultados; Participan cinco mujeres En nuestro análisis hasta la fecha
hemos encontrado tres temas particulares: 1) Sé lo que siento, sé lo que siente mi cuerpo; 2) Falta empatía, falta
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compasión; y 3) No me quebraron, voy a seguir. Conclusiones. La compasión es esencial en la prestación de servicios
sociales y de salud. Las historias de las participantes indican cómo los elementos de la compasión se descuidan o se
olvidan en los servicios sociales y de salud creando un sistema injusto para las participantes. La meta de este trabajo
es elevar las voces de las mujeres que viven con bajos ingresos para luego crear soluciones sostenibles en conjunto
con ellas y otros miembros de la comunidad y de esta forma crear un sistema de salud y social más compasivos e
inclusivos.

DANDO TESTIMONIO DEL SUFRIMIENTO: UNA REFLEXIÓN SOBRE EL IMPACTO
DE REALIZAR INVESTIGACIÓN CUALITATIVA CON VICTIMAS DE TRAUMA.
PILAR CAMARGO-PLAZAS (QUEEN’S UNIVERSITY, SCHOOL OF NURSING), EMMA VANDERLEE (QUEEN’S UNIVERSITY, SCHOOL OF
NURSING), JANE PHILPOTT (QUEEN’S UNIVERSITY, QUEEN’S HEALTH SCIENCES) E LENORA DUHN (QUEEN’S UNIVERSITY, SCHOOL
OF NURSING).

Abstract
Resumen: Los investigadores cualitativos en el área de la salud se conectan con los participantes para recolectar
información sobre sus pensamientos, emociones y conductas relacionadas con una pregunta particular de
investigación. Cuando el tópico de investigación está relacionado con eventos o experiencias traumáticas, el
escuchar o estar expuesto a esos relatos una y otra vez puede tener un costo emocional importante para la salud
mental del investigador. Sin embargo, existe una exploración limitada de los efectos del trauma del participante en
los investigadores cualitativos. Este es el enfoque de este artículo. Objetivos: La meta de este trabajo es el de relatar
cómo nos hemos acercado, experimentado y trabajado en un estudio que busca comprender las experiencias de los
profesionales de primera línea que cuidaron a residentes con discapacidades en un hogar comunitario durante un
brote the COVID-19. Métodos: Empleando la reflexión como método práctico de trabajo cualitativo, analizamos
nuestras experiencias de investigación. Resultados: Como investigadores, navegar por experiencias sensibles y
profundamente sentidas puede ser difícil. Compartiremos una oferta provisional de nuestros procesos y experiencias
para recopilar los conocimientos y sentimientos de los proveedores de primera línea que vivieron el estrés físico y
emocional de un brote de COVID-19. Ha requerido que seamos ágiles e ingeniosos, pero lo más importante es que
estemos presentes. De este trabajo surgen varias lecciones como prepararse para abordar un tema difícil, crear un
plan de trabajo realista y crear espacios de reflexión en el equipo de investigación para cuidar nuestra salud mental.
Conclusiones: Cada estudio es una historia. A menudo, el lector quiere el capítulo final: la conclusión. Pretendemos
iluminar el camino que estamos recorriendo, ya que para nosotros ha sido y es igualmente apremiante y necesario
contar nuestras experiencias

PERCEPÇÕES DE PACIENTES SOBRE O USO DO CATETER URINÁRIO DE LONGO
PRAZO
ANNE DE PAULA TSUBOI (ESCOLA DE ENFERMAGEM ANNA NERY, UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO), THAYNA SILVA
DE ASSIS BARROS (ESCOLA DE ENFERMAGEM ANNA NERY, UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO), ANNELA ISABELL
SANTOS DA SILVA (ESCOLA DE ENFERMAGEM ANNA NERY, UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO), CRISTINA ROSA
SOARES LAVAREDA BAIXINHO (ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE LISBOA), ANDREIA CÁTIA JORGE SILVA DA COSTA
(ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE LISBOA) E MARCELLE SILVA (ESCOLA DE ENFERMAGEM ANNA NERY, UNIVERSIDADE
FEDERAL DO RIO DE JANEIRO).

Abstract
Introdução: o cateterismo urinário é um procedimento muito utilizado na clínica, que beneficia o paciente em várias
situações. As pesquisas relacionadas ao cateter urinário de longo prazo têm se concentrado nas suas possíveis
complicações e pouco nas subjetividades. Objetivo: compreender a percepção do paciente sobre o uso do cateter
urinário de longo prazo. Método: estudo qualitativo, descritivo, realizado com 17 pacientes adultos em uso de cateter
urinário de longo prazo, atendidos no ambulatório de um hospital universitário no Rio de Janeiro, Brasil. Aplicou-se
entrevista semiestruturada, de novembro de 2020 a março de 2021, e análise de conteúdo temática. Resultados:
a maioria dos pacientes relatou dificuldades no começo, principalmente nas questões fisiológicas modificadas,
autoestima, autoimagem, sexo, sexualidade, trabalho e vida social. Porém gradualmente podem conseguir se adaptar
à nova condição, que em alguns casos pode ser vitalícia. A família e o cuidado profissional, principalmente por parte
do enfermeiro nas consultas regulares para a troca do cateter, demonstraram-se como importante rede de apoio e
estrutura fundamental na adaptação ao uso do cateter. O enfermeiro é essencial nesse contexto, sendo o profissional
que mais tem oportunidades para o estabelecimento de vínculos e incentivar o autocuidado. Considerações finais:
as percepções dos pacientes relacionaram-se à visão do cateter como corpo estranho, gerador de desconfortos e
privações, mas também à noção de alívio do sofrimento e conforto. É fundamental atentar para estas diferentes
percepções, para cuidar com sensibilidade, de forma integral e individualizada.
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AVALIAÇÃO DAS COMPETÊNCIAS DIGITAIS DE ALUNOS DO 1.º CICLO DO ENSINO
BÁSICO: UMA PROPOSTA METODOLÓGICA
EMILY SOUSA (INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, UNIVERSIDADE DE LISBOA), ELISABETE CRUZ (INSTITUTO DE EDUCAÇÃO,
UNIVERSIDADE DE LISBOA) E FERNANDO ALBUQUERQUE COSTA (INSTITUTO DE EDUCAÇÃO - ULISBOA).

Abstract
Este artigo apresenta o desenho conceptual-metodológico destinado à construção de um dispositivo de avaliação
de Competências Digitais de Alunos em contexto escolar, desenvolvido no âmbito de uma investigação de mestrado,
na área da Inovação em Educação na [designação omitida para efeitos de avaliação cega]. Esta investigação adota
uma abordagem metodológica inovadora que envolve os próprios professores na construção do referido dispositivo.
Pretende-se apresentar a proposta metodológica desenhada, em alinhamento com os princípios da Design-Based
Research (DBR) e atendendo aos objetivos de uma investigação de carácter qualitativo realizada em contexto
educacional. A proposta metodológica valoriza as especificidades do terreno e a interação com professores do 1.º Ciclo
do Ensino Básico da rede de escolas do Município da Amadora (Portugal), em particular no refinamento do dispositivo
de avaliação em construção. Para este artigo, debruçar-nos-emos sobre o processo de definição metodológica,
descrevendo minuciosamente as diferentes etapas de construção do dispositivo de avaliação e apresentando os
fundamentos de base científica que suportam as opções tomadas. Estas se constituirão de métodos distintos de
recolha e tratamento de dados, adequados às diferentes naturezas dos dados recolhidos, sendo maioritariamente
de natureza qualitativa. Além de permitir apreciar criticamente quais as potencialidades e obstáculos em relação
aos procedimentos adotados, foi possível corroborar resultados de estudos anteriores sobre as potencialidades
da DBR na criação de artefactos pedagógicos e sua utilidade para investigações cujos objetivos estejam voltados
para a inovação educacional dado o seu carácter pragmático. Em síntese, cremos que se trata de uma proposta
metodológica que poderá servir de base para investigações cujo objetivo seja o de desenvolver ferramentas similares
de aferição de competências de alunos em contexto escolar.

SER ENFERMEIRO: MOTIVAÇÕES DE JOVENS ESTUDANTES
CAROLINA MIGUEL HENRIQUES (POLITÉCNICO DE LEIRIA), PAULO ALEXANDRE FIGUEIREDO SANTOS (UNIVERSIDADE CATÓLICA
PORTUGUESA) E JOÃO MANUEL GRAÇA FRADE (POLITÉCNICO DE LEIRIA).

Abstract
Introdução: A profissão de enfermagem nos últimos anos tem tido um especial reconhecimento a nível societal. Ser
enfermeiro tem-se traduzido de especial relevância para a saúde e bem-estar das populações. Hoje reconhece-se
que a profissão de enfermagem é das profissões com mais impacto nas comunidades, como se traduz em ganhos
significativos para os diferentes países. Objetivos: Partindo da questão de investigação, quais são as motivações
que levam os estudantes do primeiro ano do Curso de Licenciatura em Enfermagem, a quererem ser Enfermeiros?,
tivemos como objetivo geral conhecer as motivações que levam os estudantes do primeiro ano do Curso de
Licenciatura em Enfermagem, a quererem ser Enfermeiros. Métodos: Desenvolvemos um estudo de cariz qualitativo,
a 109 estudantes do 1º ano do curso de licenciatura em enfermagem. Para análise dos dados recorremos aos
pressupostos conceptuais de Lawrence Bardin. Resultados: Os principais achados deste estudo mostram-nos que os
jovens estudantes que optam pelo curso de enfermagem anseiam pela possibilidade de poderem cuidar dos outros,
revelam uma preocupação com o bem-estar dos outros, satisfação em ajudar, compreender e relacionar-se com o
outro, associando ainda um elevado sentido de missão. Conclusões: Salienta-se através deste estudo, que os jovens
que anseiam vir a Ser Enfermeiros, regem-se por valores éticos e morais marcados pelo altruísmo.

SUPERVISÃO E MONITORIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS DE COORDENAÇÃO
EDUCATIVA E SUPERVISÃO PEDAGÓGICA: AS DIMENSÕES EM COACHING
EDUCACIONAL E INTELIGÊNCIA EMOCIONAL
ANA REIS-CABRAL (INSTITUTO DE ESTUDOS SUPERIORES DE FAFE, CIDI-IESF), SUSANA SÁ (INSTITUTO DE ESTUDOS SUPERIORES
DE FAFE, CIDI-IESF) E JOÃO PASCOINHO (INSTITUTO DE ESTUDOS SUPERIORES DE FAFE, CIDI-IESF).

Abstract
Este projeto de investigação inscreve-se no âmbito da temática da supervisão e monitorização das estruturas de
coordenação educativa e supervisão pedagógica, no caso particular, os Departamentos Curriculares. Entendido como
um contributo para refletir sobre a prática supervisiva dos Coordenadores de Departamento Curricular, atentamos um
olhar às múltiplas dimensões que o desempenho do seu cargo acarreta. Concomitantemente, a temática deste projeto
emerge da apreciação concreta de que as dimensões de Coaching Educacional e Inteligência Emocional, assentes num
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processo de autoscopia, poderão contribuir positivamente para a mudança das praxis pedagógicas e para o incremento
do desenvolvimento profissional continuum dos docentes, conferindo-lhes um valor acrescido no que diz respeito à
(re)construção dos saberes profissionais praxiológicos. Tem como objetivo compreender os mecanismos e estratégias
inerentes ao cargo de Coordenador de Departamento Curricular, ao nível da melhoria da qualidade e da eficácia da
sua ação nas dimensões de coaching educacional e inteligência emocional. O Agrupamento de Escolas que servirá
de palco para o presente estudo situa-se na zona norte de Portugal, distrito do Porto, na região do Vale do Sousa e
Tâmega. Para a ilustração do nosso estudo empírico, recorremos a uma metodologia de natureza qualitativa, fazendo
recurso, como técnicas de recolha de informação, ao inquérito por entrevista e à análise documental. Como meio a
aplicar para o tratamento de dados será utilizada a técnica de análise de conteúdo. O tratamento e a interpretação dos
dados serão realizados com recurso ao software webQDA®. As principais conclusões reportam-se ao facto de que os
Coordenadores de Departamento Curricular têm um conhecimento efetivo dos referenciais legais, sustentando algumas
práticas preconizadas pelo atual normativo de gestão escolar. Ao nível das dimensões em coaching educacional e a
Inteligência Emocional, verifica-se desconhecimento quanto às mesmas, não se constatando certezas de implementação
e dinamização conscientes destas dimensões nos Departamentos Curriculares.

ENSINO EM CUIDADOS PALIATIVOS NO BRASIL: PERCEPÇÃO DE DOCENTES DAS
ESCOLAS MÉDICAS
ANDREA CASTRO (UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO), STELLA TAQUETTE (UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO) E LORENNA CLIMACO (MULTIVIX).

Abstract
Introdução: Cuidados paliativos (CP) é uma modalidade assistencial crescente no mundo, contudo, ainda é tema
pouco abordado na formação médica brasileira, estando presente em apenas 14% dos cursos. O objetivo deste
estudo foi analisar o ensino médico em CP nas escolas brasileiras segundo a percepção dos docentes. Método: Foi
utilizado método qualitativo por meio de entrevistas semiestruturadas com 38 docentes de 25 escolas médicas
do País. Resultados: As narrativas dos docentes foram classificadas em três categorias: as iniciativas de inserção
curricular(“Ontem”), como está sendo ministrado e seus desafios (“Hoje”) e quais as perspectivas para o futuro
(“Amanhã”). A primeira categoria mostra que o ensino em CP foi impulsionado pela compreensão da sua necessidade
e iniciativas de estudantes e docentes. Na segunda, ficaram demonstradas as barreiras, tais como o déficit de
docentes capacitados e a fragilidade da rede. A terceira categoria aponta caminhos para a disciplina, inserida em
eixo transversal humanístico, que permita a aquisição de competências emocionais e resiliência frente ao processo
de morrer. Conclusão: O ensino em CP promove mudanças no processo ensino-aprendizagem ao trazer o paciente
e a família para o centro do cuidado e contribui para a formação de recursos humanos em consonância com as
necessidades apontadas pelo sistema de saúde.

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E ATUAÇÃO DA JUSTIÇA PORTUGUESA SOB A ÓPTICA
DOS PROFISSIONAIS DE INSTITUIÇÕES DE APOIO
FÁTIMA NEY MATOS (INSTITUTO SUPERIOR MIGUEL TORGA) E MARGARIDA POCINHO (INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA
ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA DA SAÚDE DE COIMBRA).

Abstract
Nas últimas décadas o número de casos de violência doméstica tornados públicos tem tido uma grande visibilidade,
o que obrigou o Estado e a sociedade portuguesa a criarem respostas sociais dispostas a auxiliar e acompanhar as
vítimas deste tipo de violência. Este trabalho tem como objetivo compreender a perceção que os profissionais das
instituições de apoio às vítimas de violência doméstica têm da atuação da justiça em Portugal. Assente em uma
abordagem qualitativa, foram realizadas entrevistas semiestruturadas a gestores ou responsáveis por respostas sociais
às vítimas de violência doméstica. A inserção dos participantes foi feita por acessibilidade e intencionalidade, foi
também utilizada a estratégia de “bola-de-neve”, na qual um participante aponta outros que possuam características
de interesse da pesquisa. Os participantes do estudo foram gestores ou responsáveis por respostas sociais às vítimas
de violência doméstica, como gabinetes de apoio às vítimas de violência doméstica do estado ou do terceiro setor,
e respostas de acolhimento temporário para vítimas. Todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido para a realização das entrevistas e o estudo obteve um parecer favorável da Comissão de Ética
da Instituição, que considerou estar de acordo com os princípios estabelecidos na Declaração de Helsínquia. Os
resultados apontam para a falta de aplicação de medidas capazes de manter a segurança da vítima e para uma
penalização demasiado leve para um crime público. Apesar de a legislação portuguesa ter tido nas últimas décadas
uma evolução muito positiva, os técnicos das instituições de apoio á vítima entrevistados consideram a justiça
portuguesa ainda demasiado branda em relação ao crime de violência doméstica contra as mulheres.
38

LIBRO DE RESÚMENES DEL 11º CONGRESO IBERO-AMERICANO EN INVESTIGACIÓN CUALITATIVA // 12 a 15 Julio 2022 // A Coruña (España)

2022

A FORÇA DE TRABALHO ‘GRISALHA’: MITOS E ESTEREÓTIPOS SOBRE A
CONTRATAÇÃO DE PESSOAS MAIS VELHAS
CARLOS PEDRO ALMEIDA (INSTITUTO SUPERIOR MIGUEL TORGA), FÁTIMA NEY MATOS (INSTITUTO SUPERIOR MIGUEL TORGA),
DIEGO MACHADO (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ) E MARGARIDA POCINHO (ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA DA
SAÚDE DE COIMBRA).

Abstract
O envelhecimento da população europeia é um dos maiores desafios que o continente enfrenta e Portugal é um dos
países onde a longevidade é mais evidente. Mudanças vêm ocorrendo nos setores sociais, políticos, econômicos,
culturais, entre outros, afetam as mais diversas empresas e modificam o ambiente organizacional, e torna-se um
desafio manter e contratar pessoas mais velhas. Assim, o presente estudo tem por objetivo compreender os fatores
que inibem a contratação de pessoas mais velhas. Por meio de revisão de literatura, procura-se identificar a faixa
etária de pessoas mais velhas e perceber a partir de que idade se considera um colaborador, como uma pessoa
mais velha para o trabalho. Segue-se a identificação dos mitos e estereótipos nos trabalhadores mais velhos. Este
trabalho carateriza-se como um estudo de natureza descritiva, foram realizadas entrevistas estruturadas com
oito indivíduos com funções de responsabilidade na escolha de trabalhadores para os seus locais de trabalho. Foi
garantido o sigilo e todos os entrevistados aceitaram e assinaram o Termo de consentimento livre e esclarecido. A
quantidade de participantes foi determinada pelo principio da saturação. Os resultados mostraram que, embora o
trabalhador mais velho seja reconhecido positivamente em termos de estabilidade, confiabilidade, conhecimento,
experiência, iniciativa pessoal e orientação, eles são avaliados negativamente de muitas outras maneiras, carecem de
flexibilidade ou criatividade, são menos vigilantes, são mais propensos a acidentes, não estão familiarizados com as
novas tecnologias, são mais resistentes à inovação e às mudanças tecnológicas e são mais difíceis de treinar. Pode-se
concluir que há alguma resistência por parte das organizações na contratação de pessoas mais velhas, resistência essa
essencialmente representada pelos mitos e estereótipos associados aos trabalhadores de faixa etária mais avançada.

ENSINO HÍBRIDO NA PANDEMIA: ANÁLISE DE DADOS DISPONÍVEIS NA
INTERNET
HELENA VIANA (UNASP-EC), RODRIGO MARTINS (UNASP-EC) E MARCEL SANTOS (UNASP-EC).

Abstract
Com o avanço da pandemia da COVID-19, em diversos países, inclusive no Brasil as instituições de ensino tiveram
que pausar suas atividades presenciais. Novas formas de trabalho foram adotadas pelas instituições, e uma delas foi
o ensino híbrido e os professores tiveram que se reinventar. Para que o Ensino híbrido seja eficaz é necessário que o
professor utilize novas ferramentas durante as aulas, operacionalize novas salas virtuais, jogos, brincadeiras, games,
respeite o ritmo de aprendizagem dos alunos, incentive o protagonismo dos alunos, altere sua cultura de avaliação,
aprofunde o conhecimento construído na aula tradicional, propicie a colaboração entre pares nos processos de ensino
e de aprendizagem. Objetivo: Neste trabalho a proposta foi analisar as formas de agir adotadas pelos professores,
e os desafios enfrentados durante o Ensino Híbrido a partir de um vídeo postado na plataforma Youtube, e em
publicações de artigos. Método: Para isso foi utilizado a investigação de corpus de dados latente com origem na
internet. A análise de corpus de dados latente foi feita com base na palestra/aula ministrada por uma professora
doutora no canal do Laboratório Digital Educacional (LDE) da Universidade Federal do Ceará no Youtube e publicações
de artigos relacionados com o assunto. Resultados: A partir do vídeo concluiu-se que a maioria dos professores
estão engajados no uso da metodologia, porém apontam muitos problemas a serem superados. Conclusões: Ficou
evidente a necessidade da melhoria no processo de educacional e esta deve ser contínuo para trazer possibilidades
de atendimento a todos os atores envolvidos na educação.

ADESÃO AO REGIME TERAPÊUTICO À PESSOA COM DIABETES ATRAVÉS DA
IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE MELHORIA CONTINUA DA QUALIDADE –
REVISÃO SCOPING
CARINA HORTA (ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE LISBOA), MARIA QUARESMA (ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE
LISBOA) E PEDRO LUCAS (ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE LISBOA).

Abstract
Introdução: A diabetes melittus é um dos grandes problemas de saúde global, mundialmente estimada como um dos
quatro grupos de doenças crónicas responsáveis pelas elevadas taxas de mortalidade no grupo etário entre os 30
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e os 69 anos de idade. A coordenação de cuidados na gestão do controle de sintomas e da redução do risco, com
a finalidade de minimizar as complicações a longo-termo, requer uma imperativa estruturação e reestruturação de
cuidados com o propósito de envolver não só a pessoa com diabetes, como também os profissionais de saúde, sendo
pertinente pensar no desenvolvimento de projetos de melhoria contínua da qualidade dos cuidados; Objetivos:
Analisar a evidência científica acerca da adesão ao regime terapêutico da pessoa com diabetes no âmbito de um
projeto de melhoria continua da qualidade; Métodos: Revisão scoping da literatura, com 3 etapas: 1) uma pesquisa
inicial na CINAHL e MEDLINE; 2) uma pesquisa mais ampliada, utilizando as mesmas palavras-chave e termos de
pesquisa, nas bases de dados restantes da plataforma EBSCOHost; 3) pesquisa nas referências bibliográficas dos
artigos selecionados. O limite temporal selecionado abrangeu o período entre 2016 e 2021; Resultados: Foram
incluídos 21 artigos; a maioria foram avaliações retrospetivas de programas de melhoria continua da qualidade
na área da diabetes mellitus em ambulatório e ambiente hospitalar; Conclusões: A implementação de projetos de
melhoria continua da qualidade na área da diabetes mellitus, desencadeia significativamente a adesão ao regime
terapêutico à pessoa com diabetes mellitus, promovendo o autocuidado e o conhecimento e vivência da sua doença.

CAMINHO PARA A CONVERGÊNCIA TECNOLÓGICA E O POTENCIAL DAS CIDADES
INTELIGENTES: UMA ABORDAGEM INTERPRETATIVA
SILVIA FERNANDES (FACULTY OF ECONOMICS & CINTURS, UNIVERSITY OF ALGARVE).

Abstract
A Covid-19 e outros desafios têm afetado muitas atividades e setores. Os hábitos e comportamentos de pessoas e
trabalhadores mudaram consideravelmente. Aqui é onde a utilização das tecnologias e conexões, da realidade virtual
e suporte remoto podem fazer a diferença. Empresas e cidades foram forçadas a adaptar-se rapidamente a novos
desafios. Projetos de cidades inteligentes revelam um grande potencial em conectar pessoas a bens/serviços como
nunca feito antes. Além disso, os dados obtidos a partir da convergência tecnológica subjacente podem potenciar
decisões mais eficientes. Este trabalho, utilizando uma abordagem interpretativa, pretende investigar a que nível
Portugal está para responder ao processo acelerado que o atual contexto exige às cidades. As empresas portuguesas
desenvolveram uma boa capacidade de empreendedorismo e inovação. No entanto, ainda revelam relativo atraso na
conversão do conhecimento adquirido em resultados (vendas/exportações). E ainda persiste uma baixa colaboração
ao nível público-privado. A aceleração de projetos de cidades inteligentes, alinhados com os objetivos de inovação
nacionais, pode incentivar avanços nesses aspetos.

RELAÇÕES DE GÊNERO NO AMBIENTE MILITAR: O EFEITO TETO DE VIDRO
ALESSANDRA ROSA SILVA (INSTITUTO SUPERIOR MIGUEL TORGA), FÁTIMA NEY MATOS (INSTITUTO SUPERIOR MIGUEL TORGA),
DIEGO MACHADO (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ) E MARIA JOÃO BARATA (INSTITUTO SUPERIOR MIGUEL TORGA).

Abstract
O histórico da desigualdade de gênero reflete de forma muito significativa dentro de instituições onde a dominação
masculina é evidenciada, como nas forças armadas. O objetivo foi compreender as dificuldades enfrentadas pelas
mulheres militares, no que tange a ocupação dos postos mais altos de sua cadeia hierárquica. Trata-se de uma pesquisa
qualitativa básica, foram realizadas 10 entrevistas semiestruturadas com mulheres militares, partindo da perspectiva
de suas experiências e vivência cotidiana em um ambiente majoritariamente masculino. Foram escolhidas mulheres
militares, partindo da perspectiva de suas experiências e vivência cotidiana em um ambiente majoritariamente
masculino. O contato com as entrevistadas foi inicialmente realizado, com o propósito de explicar o objetivo do
estudo e importância de cada participação. O sigilo foi garantido, todas assinaram o Termo de Consentimento Livre
e Esclarecido e o estudo obteve um parecer favorável da Comissão de Ética da Instituição, que considerou estar de
acordo com os princípios estabelecidos na Declaração de Helsínquia. Os resultados mostram que as militares ainda
que não tenham conhecimento teórico sobre o fenômeno teto de vidro, são capazes de reconhecer em sua rotina
diária a prática dele. Percebe-se em suas falas, que em alguns momentos de suas carreiras, elas se deparam com a
desigualdade de gênero, com a cobrança de ser igual aos homens para que sejam respeitadas, com o preconceito,
discriminação e com as mínimas oportunidades de crescimento profissional. Pode-se concluir que, desde o início de
sua trajetória na esfera militar, a mulher foi inserida em um contexto diferenciado, voltado à visão androcêntrica, que
a limitava em funções divididas por gênero e criava barreiras que a impedia de ascender profissionalmente.
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EMPRENDIMIENTO EN PROGRAMAS DE DOCTORADO: PERSPECTIVAS DE
DOCTORANDOS Y PROFESORES SOBRE EL CONTENIDO DE LOS CURSOS
ANTONIO ELEAZAR SERRANO-LÓPEZ (RESEARCH INSTITUTE FOR HIGHER EDUCATION E SCIENCE (INAECU) (UC3M-UAM); UNIV
CARLOS III DE MADRID), PATRICIA ALONSO-ÁLVAREZ (RESEARCH INSTITUTE FOR HIGHER EDUCATION E SCIENCE (INAECU)
(UC3M-UAM); UNIV CARLOS III DE MADRID), ELÍAS SANZ-CASADO (RESEARCH INSTITUTE FOR HIGHER EDUCATION E SCIENCE
(INAECU) (UC3M-UAM); UNIV CARLOS III DE MADRID) E JOSÉ CARLOS GARCÍA-ZORITA (RESEARCH INSTITUTE FOR HIGHER
EDUCATION E SCIENCE (INAECU) (UC3M-UAM); UNIV CARLOS III DE MADRID).

Abstract
La literatura académica confirma la diferencia entre las perspectivas de estudiantes y profesores a la hora de diseñar
y aplicar metodologías de enseñanza. Este trabajo utiliza el caso de la enseñanza de emprendimiento en programas
doctorales para señalar las diferencias entre ambos grupos en el propio contenido de los módulos y la necesidad de
incorporar las perspectivas de los estudiantes en el diseño de este tipo de cursos. Este artículo parte del proyecto
prodPhD, financiado dentro del programa H2020-Swarfs y comenzado en 2020 y expone algunos de sus primeros
resultados. El objetivo de esta fase del proyecto es el diseño de herramientas de recuperación de información
que permitan conocer las necesidades de la comunidad universitaria (en particular, estudiantes y profesores de
programas doctorales) en cuanto a la educación en emprendimiento. Se aplica, para ello, metodología mixta, que
incluye encuestas a estudiantes y profesores y entrevistas a estudiantes de varias universidades y países europeos.
En una primera fase, se distribuyeron las entrevistas a través de los puntos de contacto de las universidades. Tras el
análisis de los resultados, se realizaron entrevistas a aquellos participantes que mostraron interés en continuar en el
estudio. Los resultados revelan que, en el terreno del emprendimiento, estudiantes y profesores tienen prioridades
diferentes. Es, por tanto, necesario tratar de compaginar ambas perspectivas y complementar las necesidades de
los alumnos con el conocimiento y experiencia de los profesores para crear cursos atractivos y que ofrezcan a los
estudiantes recursos para terminar su formación con un perfil acorde a sus necesidades profesionales.

Análise Textual Discursiva: resultados preliminares do uso em teses e dissertações
brasileiras

VALDEREZ LIMA (PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL (PUCRS)), MARCELO AMARAL-ROSA
(PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL (PUCRS)), JERÔNIMO FLORES (PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE
CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL (PUCRS)), GIAN COSTA (PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL
(PUCRS)) E JULIA LINHARES (PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL (PUCRS)).

Abstract
Resumo: Introdução: Experiências anteriores dos autores deste trabalho apontam para a expansão no uso da Análise
Textual Discursiva (ATD) como método de análise textual em pesquisas qualitativas. A partir dessa percepção, o
método de anáise originalmente idealizado por Roque Moraes e Maria do Carmo Galiazzi (2007), constitui-se no
foco do estudo aqui apresentado. Estruturou-se um projeto de pesquisa, intitulado Panorama da Análise Textual
Discursiva: avanças e (res)significações, que recebeu financiamento estatal para sua realização. Neste artigo,
apresenta-se uma faceta desse projeto, a partir do inventário crítico e reflexivo de teses e dissertações brasileiras
que, em suas pesquisas, utilizaram a Análise Textual Discursiva (ATD) como método de análise de dados qualitativos.
Objetivo: identificar instituições e programas de pós-graduação brasileiros que assumem a Análise Textual Discursiva
como método de análise em suas pesquisas. Método: realizou-se uma pesquisa do tipo metanálise qualitativa, cuja
etapa inicial foi o levantamento de trabalhos, que estão disponíveis em um repositório nacional digital, situando-se
autor, instituição, programa e região de inserção do programa de pós-graduação. Mantendo-se a coerência com os
pressupostos teóricos dos autores e da presente investigação, os dados foram analisados por meio da Análise Textual
Discursiva, trazendo a emergência de compreensões. Resultados: é constatada a expansão do método para distintas
áreas do conhecimento, abrangendo diferentes programas de pós-gradução distruídos em todas regiões do Brasil.
Conclusões: são apontadas algumas fragilidades do sistema brasileiro de armazenamento de dissertações e teses,
indicando-se a necessidade de o pesquisador ao utilizá-lo, possuir competências relativas ao letramento digital,
com posição crítica frente aos dados observados. enfatiza-se que o estudo aqui apresentado será ampliado em um
momento futuro, a fim de produzir outras compreensões ou mesmo subsidiar critérios para ampliação dos princípios
do método de análise em questão.
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VALIDACIÓN DE LA DOCENCIA POS-PANDÉMICA DEL COVID-19 EN EDUCACIÓN
SUPERIOR A TRAVÉS DEL CUESTIONARIO
TRIANA ARIAS ABELAIRA (UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA) E VIOLETA HIDALGO IZQUIERDO (UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA).

Abstract
Resumen: La pandemia COVID-19 ha cambiado el proceso enseñanza aprendizaje en todos los niveles educativos,
al igual que ha cambiado la vida misma de todas las personas en el mundo entero. Introducción: Esta investigación
se ha realizado con los alumnos de la asignatura de Seguridad de la Información que se imparte en dos Grados
Universitarios de la Universidad de Extremadura analizando los datos recogidos desde el curso 2012-13 hasta el
actual 2021-22. Objetivos: Validar si ha habido un cambio significativo en el proceso de enseñanza aprendizaje a
partir de la pandemia por COVID-19 en educación superior en el campo de las ingenierías informáticas y telemáticas
usando el cuestionario validado de SEEQ. Métodos: Se ha procedido a realizar un análisis estadístico con el programa
SPSS de los resultados de la aplicación del cuestionario SEEQ. Para ello, se han seccionado todos los datos en dos
grandes grupos, uno denominado pre-pandémico y otro pos-pandémico, que se corresponde con el curso 201920 como último curso del grupo pre-pandémico y los dos posteriores como grupo pos-pandémico. Resultados: el
análisis estadístico de los datos nos lleva a tener que usar pruebas no-paramétricas al no cumplirse los requisitos
de la normalidad las pruebas de Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilks. En consecuencia, hemos aplicado la U de
Mann-Whitney, donde en todos los casos el resultado es conservar la hipótesis nula, que indica que los cambios no
son significativos. Conclusiones: La conclusión general de este estudio determina que si bien sigue aumentando la
media de todas las categorías del cuestionario SEEQ, este cambio no es estadísticamente significativo. Así mismo,
muy importante destacar que la media de todas las categorías están por encima de la mitad en la escala de Likert, es
más, la gran mayoría está entorno al 4 sobre 5 puntos, resultado que es muy positivo.

QUANDO O CANCRO DA MAMA SE CRUZA COM A GRAVIDEZ: VIVÊNCIAS DE UM
GRUPO DE GRÁVIDAS
PATRÍCIA SIMÕES (ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE LISBOA; FUNDAÇÃO CHAMPALIMAUD) E MARIA HELENA PRESADO
(CENTRO DE INVESTIGAÇÃO, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EM ENFERMAGEM DE LISBOA, ESCOLA SUPERIOR DE
ENFERMAGEM DE LISBOA).

Abstract
O cancro da mama é um dos desafios de saúde pública, sendo a neoplasia mais frequente na gravidez. Apesar da
baixa incidência, o cancro da mama associado à gravidez tem vindo a aumentar pela tendência de se protelar a
maternidade. Importa compreender as vivências das grávidas com cancro da mama de modo a contribuir para a
melhoria da prestação de cuidados de saúde. Objetivos: Compreender as vivências experienciadas pelas mulheres
grávidas com cancro da mama. Método: Realizou-se um estudo descritivo de abordagem qualitativa para dar resposta
à questão: “Como é que a mulher com cancro da mama vivencia a gravidez?”. Privilegiou-se a entrevista semidiretiva,
com gravação áudio, como instrumento de colheita de dados, a sete grávidas assistidas numa instituição oncológica
de referência da região de Lisboa, entre novembro de 2020 e agosto de 2021, após autorização da Comissão de
Ética. Os dados foram analisados segundo Bardin com apoio do software WebQda®. Resultados: Cada participante
tinha uma perspetiva única da sua experiência. Todavia, emergiram quatro categorias: Vivências no Momento do
Diagnóstico; Vivências Durante a Gravidez; Rede de Suporte e; Estratégias de Superação. Ressalta a dificuldade na
tomada de decisão devido à ambivalência de sentimentos: a felicidade pela gravidez e o medo pelo cancro. Conclusões:
É imperativo compreender as vivências experienciadas pelas grávidas com cancro da mama, contribuindo para a
capacitação dos profissionais no seu cuidar, respondendo às suas necessidades e, consequentemente proporcionando
uma experiência mais positiva. É fundamental o trabalho em equipa multidisciplinar e, o investimento na formação e
no desenvolvimento de mais investigação.

USO DA TÉCNICA DE DIÁRIO PARA INVESTIGAR AUTOCUIDADO NA
ADOLESCÊNCIA DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19
ADELITA CABRERA COSTA (PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE CAMPINAS) E WANDERLEI ABADIO DE OLIVEIRA
(PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE CAMPINAS).

Abstract
Introdução. O impacto psicológico da vivência da pandemia de COVID-19 na população em geral ainda não
está totalmente evidenciado. O mesmo ocorre quando se analisa a questão em públicos específicos, como os
adolescentes. Objetivo. Esse estudo objetivou identificar comportamentos de autocuidado e sentimentos de
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adolescentes brasileiros durante um dos momentos da pandemia da COVID-19. Métodos. Trata-se de um estudo
qualitativo que contou com a participação de nove adolescentes de uma escola pública. Os dados foram coletados
por meio da técnica do diário. Diários elaborados pelos pesquisadores foram preenchidos individualmente pelos
adolescentes durante 30 dias. Os dados foram tratados de forma descritiva e segundo os pressupostos da análise
temática. Resultados. Dois temas foram construídos na análise dos dados: 1) Compreensão do autocuidado e
saúde mental; 2) Vivências de autocuidado. Verificou-se que os participantes possuíam boa compreensão de saúde
mental e da necessidade de adoção de comportamentos de autocuidado durante a pandemia da COVID-19. Os
registros em diário revelaram práticas de atividades físicas, alimentação equilibrada e saudável, bem como busca
por apoio especializado ou de amigos. Sentimentos e aspectos negativos, mas também positivos, foram referidos
pelos participantes como relacionados ao momento pandêmico. A partir dos registros, verificou-se que medidas de
controle do estresse, hábitos alimentares, comunicação virtual e momentos de reflexão foram medidas de cuidado
para controlar os sentimentos ou vivências negativas durante o período de coleta de dados. Conclusões. Os resultados
obtidos revelam que a metodologia utilizada – técnica do diário – permitiu o registro da rotina dos participantes e,
ao mesmo tempo, reflexões sobre o momento vivido. Esses aspectos são importantes na medida em que a pandemia
ainda não havia sido superada no momento da coleta de dados e poucos estudos verificavam os comportamentos e
os sentimentos dos adolescentes.

MEMÓRIAS DE IDOSOS QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE RUA
ALINE PEREIRA DE SOUZA (FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA - FAMEMA), GABRIELLA ROCHA DE SOUZA (FACULDADE DE
MEDICINA DE MARÍLIA - FAMEMA), MARIA JOSÉ SANCHES MARIN (FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA - FAMEMA), PAULA
SALES RODRIGUES (FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA - FAMEMA) E JULIANA RIBEIRO DA SILVA VERNASQUE (FACULDADE DE
MEDICINA DE MARÍLIA - FAMEMA).

Abstract
A População em Situação de Rua (PSR) apresentou significativo aumento nos centros das grandes cidades brasileiras
desde a década de 90. Frente a diversidade dessa população, destaca-se os idosos em situação de rua, nesses
evidencia-se extrema vulnerabilidade em saúde, sociais e legais. O processo de envelhecimento nas ruas pode ter
como consequências sentimentos de tristeza, depressão e dificuldades para o autocuidado. Objetivo: Compreender
as vivências dos idosos que vivem em situação de rua acerca dos principais fatos que marcaram suas vidas. Métodos:
Trata-se de um estudo qualitativo na modalidade de história de vida realizado a partir do relato de idosos que vivem
em situação de rua em um município de médio porte do interior paulista. Resultados: Foram entrevistados oito idosos,
sendo sete do sexo masculino e uma do sexo feminino. Em relação à faixa etária, todos os idosos entrevistados eram
sexagenários, sendo um de 62 anos de idade; dois de 64 anos de idade; dois de 65 anos; um de 67 anos de idade
e dois de 68 anos de idade. A partir dessas narrativas foi possível observar a existência de intenso sofrimento de
início ainda na infância, histórias de vidas marcadas por sofrimentos decorrentes de perdas, rejeição e maus-tratos,
ausência de vínculos afetivos, falta de apoio familiar, uso de drogas ilícitas, uso abusivo de álcool, encarceramento,
internação em hospital psiquiátrico e trabalho informal. Fatores somados a invisibilidade desses pela sociedade e
a negligência estatal aos direitos humanos fundamentais. Conclusão: Depreende-se a necessidade de diminuir as
vulnerabilidades a que estão expostas a população idosa em situação de rua, bem como garantir-lhes uma vida digna
com expectativas futuras por meio de programas e políticas públicas intersetoriais que promovam o combate aos
processos de exclusão, e atendam às reais necessidades dessa população.

DA INTEGRAÇÃO À INCLUSÃO: ESTUDO DE CASO EM PORTUGAL
SANDRA TENIL (MESTRADO EM EDUCAÇÃO, CIDI-IESF- INSTITUTO DE ESTUDOS SUPERIORES DE FAFE), CÂNDIDO GOMES (CIDIIESF- INSTITUTO DE ESTUDOS SUPERIORES DE FAFE) E SUSANA SÁ (CIDI-IESF- INSTITUTO DE ESTUDOS SUPERIORES DE FAFE).

Abstract
O trabalho estuda o caso de um Agrupamento de Escolas no Sul de Portugal, onde são amplas as diversidades
socioculturais do alunado, como imigrantes e refugiados, além de variadas origens sociais. O estudo de caso seguiu a
dinâmica do triângulo de Stake, no sentido de promover a interação entre análise documental, observação e entrevistas
semiestruturadas. A particularidade na aplicação da metodologia foi o fechamento contínuo e, depois, intermitente
das escolas que obrigou a recorrer ao arquivo de observações da pesquisadora principal e a realizar entrevistas
virtuais. Com isso, as perceções da entrevistadora e das.os participantes foram parcialmente limitadas pelo uso de
máscaras, restringindo a perceção de interações não simbólicas, o que se justifica, embora coloque obstáculos à
investigação qualitativa. Os vértices do triângulo, em dinâmica, revelaram que a equipa intermédia do Agrupamento,
em ampla maioria, distingue os conceitos de integração e inclusão. Os documentos analisados apontaram para a
coerência com a legislação e normas vigentes. A Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva tece uma rede
entre escola, famílias e comunidade, na busca das melhores soluções para cada estudante. Apesar das resistências à
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mudança e às dificuldades em alterar práticas e atitudes enraizadas, a grande maioria concorda que o Agrupamento
se encaminha para a escola inclusiva. Apesar dessa coerência com o espírito da Conferência de Incheon, da Unesco,
um pequeno grupo busca uma “simplificação” da inclusividade, aplicando-a apenas ao alunado com necessidades
educativas especiais. Com isso, assiste-se ao contornar de uma maior complexidade do conceito, o que se afasta do
preconizado.

PROCESSOS SUBJETIVOS DA PSICOTERAPIA ONLINE: DESAFIOS E POSSIBILIDADES
DANIEL SILVA (CEUB) E VALERIA MORI (CEUB).

Abstract
Introdução: O trabalho discute a prática da psicoterapia na modalidade online, por meio do uso de dispositivos
tecnológicos. Conhecida como psicoterapia online, a possibilidade de psicólogos e psicólogas realizarem atendimentos
por meio de celulares e computadores mediados pela Internet é uma alternativa de trabalho existente há muitos
anos, acompanhando os avanços acelerados da tecnologia no mundo inteiro. Com o surgimento da pandemia da
COVID-19, e levando em consideração as orientações recomendadas pela OMS, a psicoterapia online emergiu
como uma alternativa de trabalho para psicólogos e psicoterapeutas, possibilitando aos profissionais adaptarem os
seus atendimentos para dar continuidade ao objetivo de mobilizar sentidos subjetivos. Objetivos: Baseando-se na
Teoria da Subjetividade, proposta por González Rey, a pesquisa tinha o objetivo de investigar o uso de dispositivos
tecnológicos para realizar sessões de psicoterapia online e as implicações desta modalidade para futuras práticas
de psicólogos e psicoterapeutas. Métodos: Com base nos fundamentos da Epistemologia Qualitativa, utilizando
o método construtivo-interpretativo, foram realizados encontros virtuais por meio do Google Meet. Os encontros
foram gravados e transcritos para a coleta de informação e construção de hipóteses e para desenvolver reflexões
sobre as dificuldades em mudar os hábitos e formas de trabalho, a necessidade de superar os desafios impostos por
essas mudanças e o fortalecimento do compromisso do profissional com sua profissão e seus pacientes. Resultados:
A pesquisa mostrou que a psicoterapia online é uma maneira eficiente de ajudar a melhorar a saúde mental dos
pacientes, mas encontra ainda desafios, tais como: adaptação das formas de trabalho, superação de preconceitos
e adesão ao ambiente virtual. Considerações Finais: A psicoterapia online, com suas vantagens e desvantagens
levantadas neste trabalho, ainda é um processo que está sendo subjetivado, ganhando maior relevância na atualidade
devido às restrições da pandemia. A modalidade precisa ser repensada e refletida para outras situações atípicas.

OBSTÁCULOS DA COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS DOMICILIARES EM UMA
METRÓPOLE BRASILEIRA: ESTUDO QUALITATIVO
GABRIEL DE PINNA MENDEZ (CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA) E CLAUDIO
FERNANDO MAHLER (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - COPPE/UFRJ).

Abstract
Buscou-se neste trabalho analisar as principais dificuldades e desafios para implantação e manutenção da coleta
seletiva de resíduos numa metrópole brasileira com mais de 1 milhão de habitantes. Para tanto, foi utilizado método
qualitativo por meio de entrevistas em profundidade com 18 profissionais que atuam na área de coleta seletiva:
funcionários de órgão da prefeitura responsável pela limpeza pública, catadores autônomos de materiais recicláveis
e profissionais ligados a instituições que realizam coleta seletiva. As entrevistas foram gravadas, transcritas e os
dados submetidos à análise de conteúdo. Os resultados demonstraram a má gestão do processo pelo poder público
evidenciada pelas seguintes dificuldades: baixa eficiência e limitada abrangência; má separação dos resíduos na
fonte; distorções na cadeia logística de coleta seletiva e na distribuição dos resíduos pelas cooperativas; elevada
informalidade, precariedade do trabalho e baixa remuneração dos catadores; presença de atravessadores e corrupção
no sistema; e capacidade ociosa das cooperativas e órgãos públicos. Constataram-se divergências na percepção dos
diversos atores no processo de coleta seletiva: para os catadores e os consultores, a atuação das cooperativas seria
uma possível solução para melhoria da eficiência da coleta seletiva, enquanto para os funcionários públicos do ramo,
os catadores constituem-se num dos problemas no processo. Concluiu-se que para superação das dificuldades na
coleta seletiva e para que ela seja mais efetiva há necessidade de aperfeiçoamento da gestão do processo pelo poder
público com maior transparência e integração entre os diversos atores envolvidos, educação da população, melhores
condições de trabalho e remuneração para os catadores, entre outros

44

LIBRO DE RESÚMENES DEL 11º CONGRESO IBERO-AMERICANO EN INVESTIGACIÓN CUALITATIVA // 12 a 15 Julio 2022 // A Coruña (España)

2022

ATORES DO ECOSSISTEMA DE INOVAÇÃO NO SETOR PÚBLICO: UMA
ABORDAGEM QUALITATIVA COMPARADA BRASIL-ESPANHA
DAYSE KARENINE DE OLIVEIRA CARNEIRO (UNIVERSITY OF BRASILIA), ANTONIO ISIDRO (UNIVERSITY OF BRASILIA) E J. IGNACIO
CRIADO (UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID).

Abstract
A discussão sobre ecossistema de inovação vem se intensificando nos últimos 15 anos e, considerando que os serviços
públicos desempenham um papel essencial para a gestão da inovação, uma abordagem na qual as organizações públicas
ocupam um lugar central apresenta uma oportunidade de avanço teórico-empírico na temática. Utilizando-se de
uma abordagem qualitativa e comparada, o objetivo deste artigo é caracterizar os atores envolvidos no ecossistema
de inovação no setor público. Para tal, foram utilizadas como objeto de análise de conteúdo 224 experiências de
inovação no setor público premiadas no Brasil e na Espanha, no período de 2007 a 2018. Mediante aplicação de três
princípios relacionados com rigor científico da pesquisa - validade, confiabilidade e replicabilidade - os resultados
apresentam uma base de dados com descrição longitudinal do fenômeno que consolida evidências empíricas que
classificam os atores relacionados com os ecossistemas de inovação no setor público brasileiro e espanhol. Para
além do exposto, os dados analisados revelaram ecossistemas com característica endógena, bem como variáveis
que traduzem elementos-chave para a inovação pública. Ademais, a análise oportunizou repositório de informações
conferidas aos gestores e formuladores de políticas públicas, que almejam incrementar o desempenho dos projetos
de inovação no setor público.

“E SE A CAROLINA PUDESSE COMUNICAR AS SUAS EMOÇÕES?” MENINAS JÁ MÃES
DINA DE CARVALHO (IPVC).

Abstract
Neste estudo, procurámos estudar as experiências das mães/pais adolescentes, a partir das suas histórias, do seu
vocabulário, das categorias e termos com que descrevem a realidade das suas vidas. Procuramos explorar temas
que não são usualmente abordados em estudos sobre a gravidez na adolescência, e que exigem a atenção à voz dos
actores e a escuta desta. Tivemos por base uma abordagem inspirada na teoria fundamentada. Sendo um período
de mudanças e descobertas, a gravidez representa uma experiência única para estas adolescentes. Os meses que
se seguem à descoberta da gravidez determinam novas experiências a partir das quais, pouco a pouco, se edificam
determinados comportamentos, cheios de receios e medos, mas a partir dos quais as adolescentes começam a
construir a representação da sua própria gravidez. Esta fase é considerada bem definida temporalmente, com o
aparecimento de alterações físicas que acarretam, do ponto de vista psicológico, vivências muito particulares,
permitindo, de uma forma lenta, mas progressiva, a preparação para ser mãe ou, alternativamente, a rejeição da
gravidez e da maternidade. No primeiro caso, que corresponde à maioria das situações que foram estudadas, o
projecto de maternidade acabaria por ser assumido, ainda que através de trajetórias diferentes.

PERCEPÇÕES DE CUIDADORES INFORMAIS SOBRE A EXPERIÊNCIA QUOTIDIANA
NO CUIDADO AO IDOSO DEPENDENTE
MARIA REGINA TEIXEIRA FERREIRA CAPELO (CLEPUL), RITA MARIA BAPTISTA LEMOS SILVA (UMA), ANTÓNIO JOSÉ DE OLIM
MAROTE QUINTAL (SESARAM), CHRISTINA CÉSAR PRAÇA BRASIL (UNIFOR), RAIMUNDA MAGALHÃES SILVA (UNIFOR) E ANA MARIA
FONTENELLE CATRIB (UNIFOR).

Abstract
Introdução: Cuidar de adultos mais velhos e dependentes no domicílio é uma realidade cada vez mais premente
que envolve a atual sociedade demograficamente envelhecida. Objetivos: Este estudo tem como objetivo investigar
as perceções de cuidadores informais sobre a experiência quotidiana no cuidado ao idoso dependente. Métodos:
Realizou-se um estudo qualitativo, de caráter fenomenológico, cuja amostra é constituída por dez cuidadoras
informais de idosos dependentes, residentes em contexto insular português. Resultados: Foram identificadas quatro
temáticas que expressam os motivos que as levaram a tornarem-se cuidadoras de idoso dependente; os principais
cuidados prestados; os principais benefícios do “cuidado informal”; e o suporte ou apoio necessário e desejável
reclamado para que possam prestar os melhores cuidados ao idoso dependente. Conclusões: Os resultados sugerem
que cuidar do idoso dependente no domicílio é um imperativo da sociedade contemporânea que impacta fortemente
a vida do cuidador informal, advindo daí a necessidade de criação, desenvolvimento e implementação de políticas de
saúde e de programas educativos dirigidos à díade cuidador informal – idoso dependente.
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O METAFENÔMENO COMO GÊNESE NO PROCESSO DE TRIANGULAÇÃO DA
PESQUISA QUALITATIVA NA ERA DIGITAL
SIMONE TUZZO (ISMAI - UNIVERSIDADE DA MAIA) E CLAUDOMILSON FERNANDES BRAGA (UFS - UNIVERSIDADE FEDERAL DE
SERGIPE).

Abstract
Em “O processo de triangulação da pesquisa qualitativa: o metafenômeno como gênese” Tuzzo e Braga (2016)
desenvolvem um raciocínio teórico-metodológico para explicar que a triangulação em pesquisa qualitativa pode ser
compreendida de outra maneira. A proposta multimétodos inicialmente elaborada pelos pesquisadores se concretiza
a partir da definição do objeto, do sujeito e do fenômeno, sugerindo, no estudo originalmente desenvolvido pelos
autores, que os vértices da triangulação são na verdade novos níveis de investigação. À luz da revolução digital, e do
avanço da internet, sobretudo a partir das plataformas de mídias sociais digitais, este artigo apresenta um novo olhar
sobre o metafenômeno e sua gênese no processo de triangulação, propiciando novas perspectivas sobre a pesquisa
qualitativa, de tal forma que o sujeito e o objeto da pesquisa foram substancialmente modificados em função da
mudança ocorrida nos fenômenos, cuja mudança em última instância ocorreu em sua gênese, ou seja, mudanças nos
fatos e ou elementos que contribuíram para produzir os fenômenos.

PERCEÇÃO DOS ENFERMEIROS ACERCA DA TRANSIÇÃO DE CUIDADOS NUM
SERVIÇO DE URGÊNCIA
PEDRO COSTA (CENTRO HOSPITALAR DO TÂMEGA E SOUSA, EPE), CRISTINA MARTINS (UNIVERSIDADE DO MINHO - ESCOLA
SUPERIOR DE ENFERMAGEM; UICISA-E, COIMBRA) E PAULA ENCARNAÇÃO (UNIVERSIDADE DO MINHO - ESCOLA SUPERIOR DE
ENFERMAGEM; UICISA-E, COIMBRA).

Abstract
A comunicação eficaz entre profissionais de saúde na transferência de informação clínica é determinante para
garantir a segurança dos cuidados. Eventos adversos ocorrem como consequência de falhas de comunicação.
Objetivos: Compreender a perceção dos enfermeiros acerca da transição de cuidados de saúde num serviço
de urgência, tendo em conta a continuidade de cuidados de saúde. Métodos: Estudo de natureza qualitativa,
exploratório, transversal, realizado num serviço de urgência médico-cirúrgica da região norte de Portugal. Recurso a
uma amostragem não probabilística por conveniência constituída por 14 enfermeiros, com inclusão de enfermeiros
generalistas e especialistas, com tempo mínimo de experiência no serviço de urgência igual ou superior a 1 ano. A
recolha dos dados foi efetuada entre abril e junho de 2021, através de uma entrevista semiestruturada. Os dados
foram analisados através de análise de conteúdo temática, com categorização mista. A análise de dados cumpriu os
pressupostos de Bardin e foi auxiliada pelo software MAXQDA 2020 Analytics Pro. Resultados: Evidenciam-se cinco
categorias - “segurança da transição de cuidados”,” continuidade dos cuidados de saúde”, “valorização da autonomia”,
“papel formativo da transição de cuidados, “confidencialidade da informação – que integram o tema “importância da
transição de cuidados de saúde”. Conclusões: Sobressaem como principais conclusões do estudo que: i) a transição de
cuidados é influenciada pela afluência de doentes ao serviço de urgência; ii) a informação comunicada é determinante
para a definição de prioridades e para a continuidade dos cuidados; iii) o modelo biomédico é dominante na seleção
da informação a ser transmitida; iv) a transição de cuidados deve assumir um papel formativo dentro da equipa de
enfermagem; e v) a confidencialidade da informação clínica configura-se como um desafio aos profissionais de saúde.

APORTES DE LA LEXICOMETRÍA A LAS PERCEPCIONES SOBRE LA TRANSICIÓN
ENERGÉTICA.
MARCELA ALBORNOZ (UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAHUE) E JUAN PARIS (UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAHUE).

Abstract
En el marco de un proyecto de investigación, perteneciente a una Universidad, que aborda problemáticas vinculadas
a la industria de los hidrocarburos, se realiza una encuesta durante el mes de septiembre de 2021 para indagar la
percepción de los ciudadanos respecto de diferentes temas relacionados con la industria. La transición energética
surge como una solución al cambio climático que es comúnmente asociado a la quema de combustibles fósiles. En
este trabajo se pretende investigar a través del vocabulario cómo están instaladas estas ideas en las personas. Se
analizan las respuestas a las preguntas abiertas: “Explique con sus palabras que entiende por transición energética”,
“¿Cuál es su opinión sobre la transición energética?” y “¿Quiénes deberían liderar este cambio que lleve a la transición
energética?”, utilizando el análisis estadístico de datos textuales. Estas preguntas forman parte de una encuesta más
extensa. El empleo de la estadística textual en el análisis de respuestas a preguntas abiertas aporta información acerca
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de lo que los sujetos investigados piensan ya que las ideas se manifiestan a través del vocabulario. Adicionalmente,
este tipo de análisis permite diferenciar y agrupar a los sujetos estableciéndose categorías que prescinden de la
subjetividad del investigador. Se utiliza el lenguaje R complementándolo con el software SPSS Statistics. Se analizan
188 encuestas, con el fin de identificar diferencias y similitudes léxicas entre grupos etarios. Mediante Lexicometría
se contextualizan las palabras construyendo tablas de contingencia de los diferentes grupos. Estas características
identificadas en el léxico son estudiadas mediante el Análisis Factorial de Correspondencia aplicado a la tabla léxica
agregada. Durante este proceso, las respuestas no son modificadas ni categorizadas. Este trabajo permite determinar
que palabras están instaladas en la mente de las personas respecto de la transición energética y corrobora que existe
una diferencia léxica en las percepciones entre los diferentes grupos etarios.

INTEGRAÇÃO EM PROJETOS NA EDUCAÇÃO EM ENFERMAGEM PARA
TRANSLAÇÃO DE CONHECIMENTO: UM ESTUDO QUALITATIVO
CRISTINA LAVAREDA BAIXINHO (ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE LISBOA), ÓSCAR RAMOS FERREIRA (ESCOLA SUPERIOR
DE ENFERMAGEM DE LISBOA), MARCELO MEDEIROS (UNIVERSIDADE FEDERAL DE GÓIAS), MARCELLE MIRANDA SILVA (ESCOLA
ENFERMAGEM ANNA NERY - UFRJ) E ELLEN SYNTHIA OLIVEIRA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE GÓIAS).

Abstract
Introdução: pela sua importância para o processo de ensino-aprendizagem, a supervisão de enfermagem durante o
ensino clínico não pode ser desvalorizada, mesmo numa situação complexa como a da infeção pelo SARS-CoV-2, pelo
risco de comprometimento do processo de socialização, ensino e avaliação dos estudantes, dificultando a integração
da teoria na prática. Objetivo: compreender se a participação em atividades extracurriculares, que envolvem a parceria
entre a escola de enfermagem e o hospital, promovem a integração dos estudantes de enfermagem nos serviços
onde decorrem os ensinos clínicos. Método: estudo qualitativo. Os participantes são 13 enfermeiros, envolvidos
num projeto de translação de conhecimento para a clínica, no ultimo semestre da licenciatura. Dados colhidos por
entrevista semiestruturada entre dezembro de 2020 e abril de 2021. A análise de conteúdo dos achados foi suportada
por software. Estudo aprovado por uma Comissão de Ética. Resultados: emergiram as categorias: Integração e
participação; Motivação; Trabalho colaborativo e Pertença. O sentimento de pertença surge progressivamente com
a integração, oportunidades de participação e trabalho colaborativo com os clínicos em torno de um objetivo que é
comum a todos – o projeto de translação do conhecimento que decorre no serviço. Conclusões: a existência de uma
atividade extracurricular, com envolvimento de investigadores, professores, clínicos e estudantes e com objetivos
comuns a todos, facilita a integração, aumenta a participação no serviço, gera oportunidades de aprendizagem, tanto
no projeto, como no ensino clinico, permite trabalho colaborativo, motivando o estudante, criando uma sensação de
sucesso e levando-o a sentir que pertence ao serviço.

INTERPROFISSIONALIDADE E TRABALHO EM EQUIPE: UMA (RE)CONSTRUÇÃO
NECESSÁRIA DURANTE O PROCESSO DE FORMAÇÃO EM SAÚDE
THANIA MARIA DINIZ (UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS), REGIANE CARDOSO DE PAULA (SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
DE SÃO PAULO) E EDLAINE FARIA DE MOURA VILLELA (SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO; UNIVERSIDADE
FEDERAL DE GOIÁS).

Abstract
Introdução: No Brasil, há um esforço para incorporar a educação interprofissional (EIP) nas políticas indutoras
de reorientação profissional em saúde. Nesse contexto, destaca-se o Programa de Educação pelo Trabalho para
a Saúde - Interprofissionalidade (PET-I), que aplica as bases teóricas e metodológicas da EIP para promover
mudanças curriculares para os cursos de graduação na área da saúde, além de iniciativas de educação permanente.
Objetivos: Descrever as experiências e conhecimentos construídos coletivamente na implementação do PET-I em
uma universidade pública do centro-oeste brasileiro; Métodos: Estudo exploratório realizado por meio de análise
documental de portfolios e da condução de dois grupos focais com participantes do PET-I(antes e após intervenções
propostas pelo PET-I). Para análise, adotou-se a análise de conteúdo. Resultados: Da análise das respostas dos Grupo
Focais e dos portfólios, emergiram três categorias. Esse estudo optou por focar na categoria: Interprofissionalidade
e trabalho em equipe. No primeiro grupo focal, foi possível identificar falas que evidenciavam a competição no
dia a dia das equipes nos serviços de saúde. Após a vivência no PET-I, durante a condução do segundo grupo
focal, percebeu-se um amadurecimento sobre o entendimento da EIP, diante da melhoria de suas habilidades com o
trabalho interprofissional e pelo debate sobre a realidade da formação em saúde no país. Conclusões: As atividades
propostas pelo PET-I buscaram desenvolver competências colaborativas ao dar mais autonomia aos participantes,
incentivando o protagonismo para maior colaboração interprofissional nas atividades desempenhadas. Para tanto,
foi necessário que os integrantes se conhecessem e confiassem uns nos outros e se comunicassem de modo a
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desenvolver um trabalho coletivo, e a adoção dos grupos focais como método foi essencial para garantir a interação
entre os participantes. Essa vivência foi o grande disparador da aprendizagem e reflexão sobre a integralidade do
cuidado e o trabalho em equipe.

DESAFIOS E POTENCIALIDADES NA IMPLEMENTAÇÃO DO CUIDADO ONCOLÓGICO
EM REDE: A VOZ DOS TRABALHADORES DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE
MARIA CAROLINA RODRIGUES GARCIA (SECRETARIA DA SAÚDE DE MARÍLIA / UNIVERSIDADE DE MARÍLIA - UNIMAR), SILVIA
FRANCO DA ROCHA TONHOM (FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA - FAMEMA), KÁTIA TEREZINHA ALVES REZENDE
(FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA - FAMEMA), FABIANA VERONEZ MARTELATO GIMENEZ (FACULDADE DE ENSINO
SUPERIOR DE FORMAÇÃO INTEGRAL DE GARÇA - FAEF), MARA QUAGLIO CHIRELLI (FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA FAMEMA) E TEREZA LAIS MENEGUCCI ZUTIN (UNIVERSIDADE DE MARÍLIA - UNIMAR).

Abstract
Introdução: Com o envelhecimento populacional, o perfil epidemiológico se voltou para as doenças crônicas não
transmissíveis, e doenças como o câncer tornaram-se mais frequentes, o que demanda maior conhecimento do
profissional de saúde para desenvolver os cuidados necessários. Objetivo: analisar o desenvolvimento do cuidado
em saúde na Atenção Básica à Saúde (ABS) às pessoas com neoplasias malignas. Método: Estudo de abordagem
qualitativa realizado em quatro Equipes da Estratégia Saúde da Família (EqESF) e o Núcleo Ampliado de Saúde da
Família e Atenção Básica (NASF-AB). A coleta de dados foi realizada por meio de grupo focal com profissionais
de diferentes categorias profissionais. Resultados: Os dados foram analisados por meio da análise de conteúdo,
modalidade temática, que permitiu a elaboração de quatro temas: construção da integralidade no cuidado oncológico
na ABS/ESF: potencialidades e desafios; formação acadêmica e profissional da equipe para o cuidado oncológico;
pessoas com doenças crônicas: desafios e potencialidades na implementação do cuidado oncológico em rede e
sentimento dos profissionais acerca da realização do cuidado oncológico. O conteúdo a ser explorado nesse momento
diz respeito aos desafios na implementação do cuidado oncológico em rede. Conclusões: Identificou-se como
potencialidade a desenvoltura da equipe no agendamento e a prontidão da mesma, otimizando os encaminhamentos
para os serviços de especialidades, proporcionando uma abordagem integral. Destaca-se fragilidades nos arranjos
organizativos da Redes de Atenção à Saúde (RAS), ressaltando a deficiência de comunicação entre os níveis de
atenção, a descontinuidade de informações e a inexistência ou pouca utilização da contrarreferência.

INVESTIGACIÓN CUALITATIVA INDIGENA PARA EL PROGRESO COMUNITARIO:
CASO PEGUCHE ECUADOR
KENNEDY LOMAS (UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE), MIGUEL NARANJO (UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE), CARMEN
TRUJILLO (UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE) E ANDREA BASANTES (UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE).

Abstract
La presente investigación da respuesta a la necesidad de sistematizar y dar continuidad a los procesos sociales
desarrollados por el investigador desde hace más de una década, a través de la investigación cualitativa para promover
el turismo comunitario sustentable en la comunidad Fakcha Llakta, Cantón Otavalo, Ecuador. El propósito fue emerger
la reconstrucción histórica de la experiencia comunitaria indígena fundamentada en la práctica de saberes ambientales.
El trabajo se sustenta en el paradigma cualitativo con enfoque etnográfico, de tipo interpretativo, fundamentado en un
estudio de campo de carácter descriptivo y documental. La obtención de la información se realizó mediante entrevistas
en profundidad a 3 informantes clave de la comunidad, seleccionados según criterios específicos. Los hallazgos o
resultados se fundamentan en la construcción de hitos educativos ambientales implementados para impulsar el
desarrollo del turismo comunitario, inmersos en el conocimiento, la sabiduría y la oralidad ancestral con visión local.

ESTÍMULO COGNITIVO AOS IDOSOS EM TERAPIA INTENSIVA COMO UM
CUIDADO DE ENFERMAGEM
FERNANDA CAJUHY DOS SANTOS (UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA), LARISSA CHAVES PEDREIRA (UNIVERSIDADE FEDERAL
DA BAHIA), TÂNIA MARIA OLIVA MENEZES (UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA), JULIANA BEZERRA DO AMARAL (UNIVERSIDADE
FEDERAL DA BAHIA), VALDENIR ALMEIDA DA SILVA (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PROFESSOR EDGARD SANTOS) E NILDETE PEREIRA
GOMES (UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA).

Abstract
Introduction:The critical environment e the routine within these units are comprised of factors that can impair the
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maintenance of cognition. Accordingly, interventions guided towards cognitive stimulation in the Intensive Care Units
become a priority e the nursing team stands out in the execution of these interventions, once it is the category that
has the greatest participation in the care of the elderly patient. Objective:To identify nursing care aimed at cognitive
stimulation of elderly people in intensive care. Method: Qualitative study carried out in two intensive care units of a
hospital in Salvador-Bahia-Brazil, between December 2019 an February 2020. The collection took place in two phases:
medical records of elderly people hospitalized in one of the units, focus group with the nursing team of both units.
Bardin analysis was used. Results:Six categories were identified, 1) nursing care related to mechanical restraint due to
agitation e risk of falling; 2) family related nursing care; 3) nursing care for self-care; 4) nursing care for communication
e orientation regarding time e space; 5) nursing care for sleep e rest; e 6) nursing care in pain management. Conclusion:
The nursing team performs actions to stimulate cognition, but in a punctual way, from spontaneous e individual
motivations, little recorded in medical records. It is important to develop educational strategies e develop protocols to
improve care practice in Intensive Care Units related to the cognitive stimulation of the elderly.

A PRÁTICA PEDAGÓGICA NO CURSO DE RELAÇÕES PÚBLICAS DE UMA
UNIVERSIDADE PÚBLICA
LENILDA AUSTRILINO (UFAL), MÉRCIA MEDEIROS (UFAL), LENEIDE AUSTRILINO PETTA (UFAL) E JOSENILDA ALMEIDA CAVALCANTE
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS).

Abstract
A prática pedagógica é um processo que abrange planejamento, execução e avaliação. Nela estão contidos conteúdo,
tema, metodologia, recursos didáticos e avaliação que devem possibilitar o desenvolvimento de habilidades,
competências que favoreçam uma formação adequada a atuação no mercado de trabalho. Visando a qualificação do
futuro profissional é importante planejar o processo ensino aprendizagem. Objetivo: Identificar as práticas pedagógica
e de planejamento utilizadas durante o curso de Relações Públicas de uma universidade pública. Método: pesquisa
qualitativa de abordagem fenomenológica. O campo de estudo compreendeu o curso de graduação de Relações
Públicas, de uma instituição de ensino superior público. A produção de dados se deu a partir de entrevistas realizadas
com docentes, discentes e coordenadora do curso. Os dados obtidos com as respostas dos participantes foram
categorizados e se estabeleceu a relação destes com o Projeto Político Pedagógico do Curso, e com as reflexões
advindas da literatura sobre o tema. Os resultados foram analisados a partir da Análise de Conteúdo na Modalidade
Temática. Desta análise foram identificados, por meio de inferência, os núcleos de sentido que reorganizados
resultaram em duas categorias: objetivo do planejamento e práticas pedagógicas. Resultados: Os docentes planejaram
suas aulas com o objetivo de interagir com os discentes visando uma prática articulada com a realidade. Os discentes
atentos a atuação dos docentes, no que se refere ao processo formativo enquanto futuros profissionais, percebem
que alguns docentes não seguiram o planejamento proposto. A coordenação acompanhou a ação docente com foco
no conteúdo ministrado e na metodologia descrita nos planos de aula e nas informações dadas informalmente pelos
docentes. Conclusão: Identificar as práticas pedagógica e de planejamento desenvolvidas mostrou a necessidade de
intervenções, para que o processo ensino aprendizagem realizado tenha um acompanhamento mais efetivo.

ANÁLISE QUALITATIVA DE INFORMAÇÕES REGISTRADAS EM PATENTES
EDUARDO AMADEU DUTRA MORESI (UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA), ISABEL PINHO (UNIVERSIDADE DE AVEIRO) E
HELGA CRISTINA HEDLER (UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA).

Abstract
Uma patente é uma fonte de informação valiosa para auxiliar a avaliação de tendências na pesquisa, uma vez que
revelam as áreas de inovação que os inventores estão focados. Outro ponto relevante é que são informações públicas e
confiáveis. Este artigo tem o objetivo de apresentar uma abordagem para gerar subsídios para a interpretação qualitativa
de patentes utilizando o apoio da estrutura conceitual do pacote R-Bibliometrix. A metodologia compreendeu a coleta
de dados, detalhando como a pesquisa foi realizada na Base Lens, e a análise dos dados, que apresenta uma síntese do
pacote R-Bibliometrix e da conversão dos dados para serem importados e analisados. Os resultados mostram os 10
digramas extraídos dos resumos das patentes que possuem as maiores frequências; a dinâmica das tecnologias a partir
dos códigos IPC, focando na evolução da tecnologia ao longo do tempo e os tópicos de tendências; o mapa temático da
evolução dos conceitos que foram extraídos dos resumos das patentes concedidas e submetidas; e a microestrutura das
rotas tecnológicas do tema pesquisado. Conclui-se que as patentes oferecem oportunidades de análise de informações
com foco em tecnologia e inovação. Apesar de não atender todos os requisitos de uma análise qualitativa, o pacote
R-Bibliometrix oferece diversos recursos que apoiam a análise da estrutura conceitual com a visualização de rotas
conceituais e tecnológicas, além de permitir outras possibilidades de análises da estrutura intelectual e social.
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JULGAMENTO CLÍNICO DOS ESTUDANTES DE ENFERMAGEM EM ENSINO
CLÍNICO: UM OLHAR EM TEMPO DE PANDEMIA
FATIMA MENDES MARQUES (ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE LISBOA), PATRÍCIA VINHEIRAS ALVES (ESCOLA SUPERIOR
DE ENFERMAGEM DE LISBOA), MARIA JOSÉ PINHEIRO (ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE LISBOA), CARLOS PINA DAVID
(ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE LISBOA) E SANDRA NEVES (ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE LISBOA).

Abstract
Introdução: A aprendizagem do julgamento clínico na formação inicial em enfermagem é fundamental para a prática
da enfermagem. O julgamento clínico integra experiências clínicas anteriores, conhecimentos e desenvolvimento
de competências a partir de múltiplas modalidades de aprendizagem. O ensino clínico, como contexto clínico com
variadas situações, proporciona oportunidades de desenvolvimento do julgamento clínico indispensável para a
tomada de decisão no processo de cuidados. A pandemia implicou alterações na educação em enfermagem, entre
elas, a limitação do acesso dos estudantes aos locais de ensino clínico, sendo provável alguma interferência na
aprendizagem do julgamento clínico. Objetivos: Descrever a importância da aprendizagem do julgamento clínico
no ensino clínico e identificar os fatores que interferem nessa aprendizagem, durante o contexto de pandemia.
Métodos: Estudo qualitativo, de caracter exploratório e descritivo, cuja estratégia de colheita de dados foi um focus
group online com 6 estudantes no último ensino clínico do Curso de Licenciatura em Enfermagem. A análise dos
dados foi efetuada por análise de conteúdo segundo Bardin através do software webQDA®. Resultados: A categoria
‘Essência para a Ação’, com 17 unidades de registo, emergiu como a mais valorizada na dimensão ‘Contributos da
Aprendizagem do Julgamento Clínico para o Ensino Clínico’, e a categoria ‘Contexto de Aprendizagem’, com 16
unidades de registo, como a mais valorizada na dimensão ‘Fatores que Interferem na Aprendizagem do Julgamento
Clínico’. Conclusões: O julgamento clínico é considerado, pelo estudante finalista de enfermagem, como fundamental
para a intervenção individualizada de enfermagem. Constata-se que o contexto onde decorreu a experiência clínica
do estudante teve um grande impacto na aprendizagem do julgamento clínico, tendo a pandemia sido considerada
um fator desafiante do contexto da aprendizagem.

PERFILES Y PREFERENCIA DE OCIO DEL ALUMNADO DE LA UNIVERSIDAD DE
SALAMANCA
OSCAR LORENZO SÁNCHEZ (UNIVERSIDAD DE SALAMANCA), MARÍA CRUZ SÁNCHEZ-GÓMEZ (UNIVERSIDAD DE SALAMANCA),
MARÍA VICTORIA MARTÍN CILLEROS (UNIVERSIDAD DE SALAMANCA), ROCÍO MARTÍN SEVILLANO (UNIVERSIADA DE
SALAMANCA), JUAN LUIS CABANILLAS-GARCÍA (UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA Y DE SALAMANCA) E SONIA VERDUGO-CASTRO
(UNIVERSIDAD DE SALAMANCA).

Abstract
La investigación que se va a presentar, ha sido realizada en el contexto de un Proyecto de Inovación y mejora docente
para el curso académico 2021/2022, denominado “Ocio saludable para estudiantes de la población universitaria”.
El estudio está enmarcado en la Universidad de Salamanca y se encuentra dirigido a la integración y desarrollo de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible dando respuesta a la pregunta de investigación: ¿Qué perfiles de ocio y
tiempo libre realiza y demanda la población juvenil de la Universidad de Salamanca? Se ha utilizado un diseño de
análisis de contenido, con la creación de una tabla de categorías de forma mixta, de forma inductiva y deductiva y
un cuestionario de respuesta abierta. Los resultados indican que las principales instalaciones de la Universidad de
Salamanca que el alumnado utiliza para su ocio y tiempo libre son el polideportivo y el gimnasio y la que menos el
salón de actos. Entre las actividades de ocio y tiempo libre más practicadas por el alumnado, destacan los deportes
de equipo, siendo el más notificado el pádel. Como mejoras a la oferta de actividades de ocio y tiempo libre de la
Universida de Salamanca, se observó que deben aumentarse los viajes y excursiones, junto a las actividades sociales
de convivencia, debido a la amplia reducción de la capacidad de realizar actividades grupales y con iguales. El uso de
una metodología cualitativa, ha permitido profundizar en el análisis de las preferencias en el ocio y el tiempo libre del
alumnado de la Universidad de Salamanca de forma eficiente.
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PRECONCEITO E DÉFICIT DE LEITURA EM UNIVERSITÁRIOS: UMA REVISÃO
INTEGRATIVA DA LITERATURA
JULIANA CORRÊA DA SILVA (UNIVERSIDADE DE FORTALEZA), LUCIANA MARIA MAIA (UNIVERSIDADE DE FORTALEZA), CAROLINA
ROCHA PEIXOTO (UNIVERSIDADE DE FORTALEZA), ANA CLAUDIA COELHO BRITO (UNIVERSIDADE DE FORTALEZA), JULIA LEITÃO
FONTENELE (UNIVERSIDADE DE FORTALEZA) E LÉA ARAÚJO MONTENEGRO (UNIVERSIDADE DE FORTALEZA).

Abstract
Resumo: A título de pesquisa literária, integração de resultados e levando em consideração que existem poucas
investigações que contemplem o estudo das dificuldades voltadas ao déficit de leitura no ensino superior, torna-se
necessário investigar o tema, de modo a favorecer a compreensão das dificuldades que pessoas com déficit de leitura
vivenciam no contexto universitário. Busca-se também entender como o preconceito se apresenta em relação a esses
estudantes, além de refletir sobre o papel da universidade na manutenção e/ou transformação de práticas sociais que
predispõem esses sujeitos ao preconceito, sob forma da discriminação, marginalização e segregação. Como método
de pesquisa, realizou-se uma pesquisa qualitativa, em que foi desenvolvida uma revisão integrativa da literatura, nas
bases de dados Scientific Eletronic Library Online (SciELO), utilizando-se os descritores preconceito e déficit de leitura
em sujeitos universitários. Foram localizados 33 artigos e após a avaliação crítica dos respectivos e verificação dos
critérios de inclusão e exclusão previamente estabelecidos, foram selecionados e analisados 28 artigos científicos como
base de desenvolvimento dessa pesquisa. Assim, as conclusões desses achados corroboram que, dentre as diversas
dificuldades que podem ser reverberadas na vida do sujeito com dificuldades de aprendizagem no campo da leitura,
o processo de exclusão social e o devido impacto do preconceito podem potencializar negativamente ainda mais as
condutas do processo de aprendizagem com respectivos atrasos no campo, assumindo assim, que a condição corporal
e/ou intelectual desses sujeitos é algo que supõe e/ou os definem como menos capazes do restante da população geral,
trazendo diversos prejuízos emocionais, sendo esses prejuízos tanto no campo acadêmico, como o campo social.

INVESTIGACIONES SOCIOTÉCNICOS EN EL BIG DATA. UN RETO PARA EL
ANÁLISIS CUALITATIVO DEL #8M Y #9M EN TIEMPOS DE PANDEMIA
ABRAHAM MENA (EL COLEGIO DE LA FRONTERA SUR) E ANGELICA EVANGELISTA (EL COLEGIO DE LA FRONTERA SUR).

Abstract
Se discute el reto que desde las academias se enfrentan en el análisis cualitativo, el desarrollo y la disposición de
información ordenada y producida desde sistemas BIG DATA. que sea util para el análisis ciudadano de los discursos,
mensajes, diálogos y noticias geolocalizados que en contextos de pandemia sirva para documentar las marchas feministas
del 8 de marzo y el paro de mujeres del 9 de marzo de los años 2020, 2021 y 2022, años que mercaron un antes, durante
y después del confinamiento por COVID-19. Con lo anterior, las ciencias sociales y las humanidades inician su propio
debate, pospuesto por más de una década en relación a producir y analizar altos volúmenes de datos que representan
información textual y tendencias, temas y hashtags, se configuran como protagonistas de temas, iniciativas, reclamos,
miedos, denuncias y luchas en torno a los derechos humanos y hacktivismo dentro y fuera de la red.

PARCERIA ENTRE ACADEMIA E SERVIÇO: DESAFIOS DAS PACTUAÇÕES
KAREN MIYUKI MIURA YAMASHITA (FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA), MARA QUAGLIO CHIRELLI (FACULDADE DE
MEDICINA DE MARÍLIA), SILVIA FRANCO DA ROCHA TONHOM (FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA), KÁTIA ALVES REZENDE
(FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA), DANIELLE ABDEL MASSIH PIO (FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA) E CASSIA REGINA
FERNANDES BIFFE PERES (FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA).

Abstract
Introdução: a parceria ensino-serviço tem se mostrado uma estratégia importante para a implementação da
formação ancorada nas propostas das Diretrizes Curriculares Nacionais, sendo importante compreender os
processos envolvidos na sua constituição. Objetivo: analisar a construção da parceria ensino-serviço na Atenção
Primária à Saúde em um município do Estado de São Paulo nos currículos de Enfermagem e Medicina na percepção
dos gestores, preceptores e docentes. Método: Pesquisa qualitativa realizada com gestores da academia e serviço,
preceptores e docentes. Os dados foram coletados por meio de entrevistas e analisados com análise de conteúdo,
modalidade temática. Resultados: Iidentificamos que a parceria ensino-serviço é essencial no currículo integrado
na matriz dialógica de competência e há necessidade de pactuações entre os parceiros. Proposto o fortalecimento
e consolidação da parceria por meio de documentos, gestão participativa, retomada de reuniões periódicas e EPS
entre a academia e o serviço. Conclusão: a parceria é vista como importante para a formação no mundo do trabalho
e os desafios a serem enfrentados para a sua consolidação envolvem a pactuação por meio de gestão participativa.
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A VULNERABILIDADE DE GÊNERO FRENTE AOS DESAFIOS ENFRENTADOS NA
PANDEMIA DE COVID-19
RENATA VERAS (UFBA), TAYNAH NASCIMENTO (UFBA), RAFAEL ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA (UFBA), NÁTALI LIMA (UFBA), LARISSA
SILVEIRA (UFBA), ADAILTON COSTA FILHO (UFBA) E CARLA SILVÉRIO (UFBA).

Abstract
Introdução A pandemia do Covid-19, ocasionada pelo surgimento do novo coronavírus SARS-CoV-2, acarretou
impactos sociais, econômicos e de saúde para a população mundial, principalmente ao aprofundar as discrepâncias
já existentes entre gênero, classe e raça. Objetivos Assim, considerando a necessidade de entender quais foram
as consequências desse período pandêmico para os grupos mais vulneráveis, este estudo focou em investigar as
mesmas no marcador social gênero. Métodos Consiste em uma revisão sistemática na literatura mundial, na qual, por
meio das bases eletrônicas PubMed e Scielo foram realizadas buscas através dos seguintes descritores e operadores
booleanos gender equality AND impacts AND covid19 OR SARS-COV-2. Resultados A partir do material levantado,
compôs-se uma amostra final de 21 artigos, tendo a análise revelado padrões de resultados significativos aos quais
sucederam-se três categorias temáticas. Os resultados apontaram que, durante a situação pandêmica, a desigualdade
de gênero intensificou-se, pessoas do gênero feminino foram afetadas com decréscimo da renda, desemprego,
a sobrecarga de trabalho doméstico, estresse, trabalho de cuidado não remunerado e a violência domiciliar. Em
síntese, discute-se como, no decorrer da pandemia, recaíram sobre as mulheres algumas atividades de manutenção
e atenção, além - para aquelas que são mães - da responsabilidade do trabalho emocional e intelectual na criação
dos filhos e do gerenciamento da casa, que induziram-nas a negligenciar muitas vezes as suas próprias necessidades.
Conclusões Este estudo reflete a necessidade de questionar a hierarquia sobreposta na estrutura patriarcal e, espera
fornecer subsídios para a ampliação da produção de conhecimentos e para a formulação das redes de garantia de
direitos e políticas públicas de igualdade de gênero.

CONVIVER COM HIV: OS SENTIMENTOS DOS HOMENS
MIRIAN SANTOS (SÃO PAULO), CASSIA PERES (SÃO PAULO), SILVIA TONHOM (SÃO PAULO), MAGALI MORAES (SÃO PAULO) E
PARENTI LUCIANA (SÃO PAULO).

Abstract
Objetivos: Compreender o conhecimento, o significado e as vivências dos homens que convivem com HIV. Método:
Este artigo originou de uma dissertação na área de Ensino e Saúde que teve como objetivo analisar como (con)vivem
os homens com HIV. Dentre os temas que surgiram e foram analisados ao longo do estudo, o texto trará o enfoque
sobre quais sentimentos suscitam nos homens que convivem com o HIV. Pesquisa qualitativa, com 35 participantes
(18 a 71 anos), acompanhados em um serviço especializado no tratamento de HIV no interior do Estado de São
Paulo, Brasil. Foram coletados os dados sociodemográficos e realizadas entrevistas semi estruturada norteada por
um roteiro com questões referentes à descoberta e às vivências relacionadas ao HIV. Resultados: Os sentimentos
evidenciados pelos homens evidenciaram o sofrimento silencioso que esses homens vivenciam em conviver com a
soropositividade. Conclusão: Conclui-se que a partir dos depoimentos, que “os sentimentos de se conviver com o
HIV”, envolvem emoções que fragilizam a vivência da soropositividade, tais como os diversos medos que insistem
em assombrar a pessoa que descobriu a condição sorológica. O cuidado de uma pessoa que vive com uma condição
crônica, como no caso do HIV deve ser centrado nas necessidades de cada pessoa.

TECNOLOGIAS EHEALTH DIRECIONADAS AOS PAIS PARA O CUIDADO DE BEBÊS
PREMATUROS: REVISÃO INTEGRATIVA
MOISÉS ANDRADE DOS SANTOS DE QUEIROZ (UNIVERSIDADE DE FORTALEZA), CHRISTINA CÉSAR PRAÇA BRASIL (UNIVERSIDADE
DE FORTALEZA), CLAUDIA BELÉM MOURA CABRAL (UNIVERSIDADE DE FORTALEZA), ANDRÉA CINTIA LAURINDO PORTO
(UNIVERSIDADE DE FORTALEZA), PRISCILLA MAYARA ESTRELA BARBOSA (UNIVERSIDADE DE FORTALEZA) E RACHEL CASSIANO DE
SOUSA (UNIVERSIDADE DE FORTALEZA).

Abstract
Introdução: Tecnologias eHealth contribuem para fortalecer as práticas parentais de cuidados aos bebês prematuros,
envolvendo questões relacionadas a alimentação, deglutição, motricidade orofacial, audição e linguagem. Apesar
da grande quantidade de informações e aplicativos disponíveis, observam-se variações na qualidade, usabilidade e
credibilidade destes recursos. Objetivos: Realizar revisão integrativa sobre tecnologias eHealth direcionadas aos pais
para o cuidado de bebês prematuros. Métodos: Trata-se de uma revisão integrativa, a partir de importantes bases
de dados, buscando-se publicações de 2011 a 2021, em português e inglês, alinhadas às questões norteadoras que
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buscaram investigar a utilização de tecnologias eHealth para promover a educação em saúde voltada aos cuidados
de bebês prematuros e as estratégias e recursos de promoção da saúde voltados aos pais e familiares desses bebês.
Selecionaram-se 8 artigos na primeira etapa da revisão e outros 11, na segunda, totalizando 19 produções científicas.
Resultados: Após leitura e análise qualitativa (análise de conteúdo na modalidade temática) do material incluso na
amostra, emergiram os seguintes temas para reflexão: tecnologias eHealth como ferramentas de comunicação e
educação em saúde materno-infantil, estratégias de cuidado e promoção da saúde de pais e bebês prematuros a
partir das tecnologias eHealth, e necessidade de avaliação e validação para a utilização das tecnologias eHealth na
saúde materno-infantil. As intervenções com tecnologias eHealth na saúde materno-infantil vêm ganhando espaço
em estudos que sugerem que esse tipo de intervenção é importante e de crescente relevância clínica e científica,
tendo ampla possibilidade de aplicação nos diferentes níveis de atenção. Porém, tais ferramentas requerem estudos
que avaliem a aplicabilidade, vantagens e limitações. Conclusões: As tecnologias eHealth devidamente validadas
podem ser utilizadas para auxiliar os pais na promoção da saúde e nos cuidados com o bebê prematuro após a alta
hospitalar, contribuindo para a transformação dos sistemas de saúde e a resolubilidade das práticas.

REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA SOBRE AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS
NOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES EM INSTITUTOS FEDERAIS NO BRASIL
LUCIANA ARGÔLO CORREIA ALVES (INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA), ALEXANDRE VENTURA (UNIVERSIDADE DE AVEIRO) E
THIAGO SOUTO MENDES (INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA).

Abstract
Resumo: Introdução: O desempenho de um programa educacional é considerado o resultado obtido pela combinação
de fatores de entrada e de saída, onde se avalia o rendimento através da relação entre as entradas (insumos) da
escola e dos estudantes e uma medida de saída (rendimento acadêmico). No contexto dos Institutos Federais, as
avaliações educacionais têm sido utilizadas para realizar diagnósticos, reflexões, planejamentos e formulação de
políticas públicas para aprimoramento da qualidade do ensino ofertado, bem como, identificar as competências
desenvolvidas durante a formação. Entretanto, a avaliação de programas ou cursos profissionalizantes no Brasil
ainda é uma realidade pouco aplicada nos contextos institucionais. Objetivo: A presente Revisão Sistemática da
Literatura (RSL) busca identificar como as pesquisas desenvolvidas e disseminadas em revistas acadêmicas nacionais
e internacionais têm contemplado a tríade “Avaliação, Cursos profissionalizantes e Institutos Federais do Brasil”.
Métodos: Para atingir este objetivo, foi utilizada uma abordagem qualitativa baseada em uma RSL, sendo realizado
uma pesquisa nas bases de dados b-on, SciELO e Scopus, levando-se em consideração a produção dos últimos
cinco anos, utilizando descritores de busca, critérios de inclusão e exclusão. Para a análise e codificação dos artigos
foi utilizado o software de análise de dados qualitativos webQDA. Resultados: O processo de busca resultou um
conjunto inicial de 1039 artigos encontrados e após aplicação dos critérios de exclusão, selecionou-se 15 para
compor o corpus de análise. Em função dessa pesquisa foi possível perceber que as avaliações dos programas ou
cursos são realizadas através de questionários e entrevistas, geralmente aplicados no final da formação e a influência
ou utilização desses resultados nos ajustes curriculares carece de clarificação. Conclusões: A RSL nos permitiu
identificar três lacunas nos estudos analisados: falta de articulação dos resultados, falta de influência na melhoria do
currículo e ausência de acompanhamento e monitorização ao longo do curso.

LIVING SISTEMATIC REVIEW: FERRAMENTAS PARA GARANTIREM A SUA
QUALIDADE
ISABEL PINHO (UNIVERSIDADE DE AVEIRO), EDUARDO MORESI (UNIVERSIDADE CATÓLICA DO BRASIL) E ANTÓNIO PEDRO COSTA
(UNIVERSIDADE DE AVEIRO).

Abstract
Living Sistematic Review (LSR) é um tipo de revisão emergente que é atualizada continuamente. Associado às LSR são
exploradas diferentes ferramentas para definir o protocolo da revisão sistemática, avaliar a qualidade da evidência e
reduzir o viés deste tipo de análises. O objetivo principal deste artigo foi o de analisar através de uma LSR (1ª versão)
dos estudos realizados nos últimos anos com recurso à abordagem da LSR. Inicialmente foi efetuada uma análise
bibliométrica. Posteriormente com os metadados recolhidos na base de dados Scopus (253), foram analisados com
recurso da técnica de análise de conteúdo os títulos, resumos e palavras-chaves de 53 artigos. Especificamente,
pretendeu-se responder à seguinte questão: Quais as ferramentas utilizadas na Living Sistematic Review? Deste
modo, foram selecionados artigos que se ajustavam aos critérios de inclusão pré-definidos que pressuponham que
utilizassem ferramentas como o Amstar, Appraisal Tools da JBI, Cohrane Risk of Bias, Grade, Probast, Quadas ou
Tailored Prisma 2020. Nos artigos analisados a pandemia de COVID-19 foi o tópico dominante. A ferramenta mais
usada, foi o Grade, evidenciando assim a necessidade de avaliar o seu uso ao longo das diversas fases da LSR. Reteve53
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se que a LSR é um tipo de revisão muito adequada para estudos que necessitem de atualizações periódicas e que os
recursos às ferramentas elencadas valida a qualidade da produção científica com impacto na sua aplicação. Como
limitação, e em simultâneo como pista para estudos futuros, é o facto de que estes resultados são datados e que
precisam de uma atualização periódica. Pode ser ainda aprofundado quando usar (ou não) as ferramentas listadas e
quando se deve (ou não) atualizar uma LSR.

MOTIVOS QUE LEVAM GESTANTES E PARTURIENTES A OPTAREM PELA
CESARIANA: REVISÃO INTEGRATIVA
JULIA CASIMIRO DE SÁ (FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA - FAMEMA), KATIA TEREZINHA ALVES REZENDE (FACULDADE DE
MEDICINA DE MARÍLIA - FAMEMA), MARA QUAGLIO CHIRELLI (FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA - FAMEMA), SILVIA FRANCO
DA ROCHA TONHOM (FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA - FAMEMA), ALINE PEREIRA DE SOUZA (FACULDADE DE MEDICINA
DE MARÍLIA - FAMEMA) E LARA CRISTINA MOTTA RAGOZZINO (FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA - FAMEMA).

Abstract
Introdução: Os altos índices de cesarianas no Brasil tem gerado riscos para o binômio quando realizadas de maneira
indiscriminada e sem indicação clínica. Objetivo: Analisar os motivos que levaram as gestantes, parturientes e médicos
a optarem pela cesariana segundo a literatura. Métodos: Trata-se de uma revisão integrativa. Critérios de inclusão:
Artigos desenvolvidos no Brasil, que respondam à pergunta de pesquisa, publicados em português ou espanhol, no
período entre 2010 à 2020, disponíveis integralmente online. Utilizou-se a SCIELO E LILACS como base de dados
e os descritores utilizados foram: Gestantes; Médicos; Cesárea; Cesárea Repetida; Parto Obstétrico. Resultados: As
opções da cesariana pelas mulheres se relacionavam ao medo de sentir dor no trabalho de parto, desconhecimento da
situação, falta de informação sobre a complexidade da cesariana e benefícios da via vaginal, experiências traumáticas
em partos anteriores e influência negativa da mídia na escolha da parturiente. Conclusão: Sugere-se que a educação
em saúde orientada pelos profissionais durante o pré-natal, informando as vantagens e desvantagens dos diferentes
tipos de parto, com vistas a resgatar o protagonismo da mulher no processo de nascimento, subsidiará a escolha do
tipo de parto que deseja realizar de forma crítica e reflexiva, com base em informações consistentes e evidências
científicas.

O BRINCAR COMO APROXIMAÇÃO DE DISCENTES DE PSICOLOGIA À
OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE: RELATO DE EXPERIÊNCIA
PEDRO IAN ANDRADE (ESCOLA BAHIANA DE MEDICINA E SAÚDE PÚBLICA), YASMIN FARIAS (ESCOLA BAHIANA DE MEDICINA E
SAÚDE PÚBLICA) E ISABELLA QUEIROZ (ESCOLA BAHIANA DE MEDICINA E SAÚDE PÚBLICA).

Abstract
Resumo: A aproximação ao campo da investigação qualitativa em psicologia requer a construção de uma série
de conteúdos: conceituais, procedimentais e/ou atitudinais. No componente curricular “Técnicas e Práticas de
Investigação em Psicologia III” o discente de psicologia é inserido no campo de prática (uma sala de espera de um centro
de saúde), como brinquedista (com vistas à humanização), assumindo a função de um observador participante, sendo,
assim, apresentado à essa técnica de investigação qualitativa. Objetivo: Relatar uma experiência de aproximação de
estudantes de psicologia ao campo da investigação científica, no lugar de observador participante, por intermédio
do brincar, em uma sala de espera de um centro médico, de uma Instituição de Ensino Superior. Método: Relato
de experiência de uma observação participante, no papel de brinquedista, em uma sala de espera de um Centro
de Saúde. Resultado: A partir da rememoração dos fatos e da leitura dos documentos gerados no componente
curricular TEPIN III (diários de campo e relatórios), identificamos dois momentos importantes: o primeiro, referente à
preparação para ida a campo, que envolveu a construção de conhecimentos sobre a importância do brincar, as normas
de biossegurança, os processos de humanização da saúde e, principalmente, o papel do observador participante. O
brinquedista, enquanto observador, precisou estar atento ao fato de que a sua atividade extrapola a relação com o
lúdico; o seu papel está posto, no contexto proposto como o de um observador participante do referido ambiente
e de pessoas envolvidas no processo, inclusive, dele próprio. Conclusões: Pode-se perceber que essas práticas são
importantes para a formação do estudante dos cursos de psicologia, entendendo o valor da atuação no campo de
prática desde cedo, por possibilitar o desenvolvimento de saberes fundamentais que devem ser adquiridos pelos
discentes, ao longo da sua jornada e, particularmente, favorecendo uma aproximação ao campo da pesquisa.
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APRENDER DE Y CON LOS DEMÁS: ANÁLISIS DE LAS INTERACCIONES COMO
OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
IRIS ESTÉVEZ (UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA), ALBA SOUTO-SEIJO (UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE
COMPOSTELA) E MERCEDES GONZÁLEZ-SANMAMED (UNIVERSIDADE DA CORUÑA).

Abstract
La emergente perspectiva de las Ecologías de Aprendizaje dispone que uno de los elementos clave dentro del
proceso de aprendizaje y desarrollo profesional del docente es la interacción y relación con otras personas. Las
relaciones constituyen una base esencial en el diseño y creación de redes de conocimiento, lo que, a su vez, conforma
una estrategia básica del aprendizaje ecológico. Consecuentemente, se plantea la siguiente investigación que tiene
por objeto indagar sobre los procesos de desarrollo profesional del profesorado universitario, poniendo el foco,
concretamente, en el análisis de las interacciones. Para dar respuesta al objetivo planteado se propone un estudio de
corte cualitativo, enmarcado en la tradición de investigación del Estudio de Caso. Los límites que definen y concretan
nuestro caso de estudio vienen definidos, esencialmente, por: a) la excelencia docente, b) la rama de conocimiento,
y c) la institución. Así pues, los participantes seleccionados para formar parte de nuestro estudio son los cinco
mejores docentes de Ciencias de la Salud de la Universidade da Coruña (España). Como estrategia de recogida de
datos se realizaron 3 entrevistas semiestructuradas con cada docente, a través de las que pretendíamos evaluar la
frecuencia y el modo de interacción que han impulsado y favorecido significativamente su desarrollo docente a lo
largo de su trayectoria académico-profesional. El análisis de datos consistió en un análisis de contenido, con el apoyo
del software Atlas.ti. Los resultados se estructuran en función de las subcategorías emanadas en torno al elemento
ecológico de interacciones: esfera profesional y esfera personal. Una de las conclusiones extraídas apunta que las
interacciones más valoradas por el profesorado participante para desarrollarse profesionalmente son las establecidas
en el ámbito profesional (sobre todo con estudiantes, colegas y mentores), sin negar la influencia, también significativa,
que ejercen las interacciones del entorno más personal.

PRODUÇÃO INTELECTUAL DE AMÉLIA AMERICANO DOMINGUES DE CASTRO
(1920-2020): CONTRIBUIÇÃO AO ENSINO E À DIDÁTICA DA GEOGRAFIA
MÁRCIA CRISTINA DE OLIVEIRA MELLO (UNESP/FAPESP).

Abstract
Apresentam-se aspectos da produção intelectual e do pensamento da professora Amélia Americano Domingues de
Castro (1920-2020). A docente se formou e atuou na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras (FFCL) da Universidade
de São paulo (USP), desde 1942 até a sua aposentadoria. Se destacou por introduzir as ideias de Jean Piaget no curso
de formação inicial docente em Geografia e História à época. O curso foi pinoneiro na formação docente em nível
superior no Brasil, nele Amélia ministrou pela primeira vez a disciplina de Didática da Geografia. Desta forma, temos
como objetivo de pesquisa destacar as bases teóricas de seu pensamento apontando, dentre sua produção intelectual
os estudos que divulgaram as bases que fundaram um modo de pensar o ensino na área das Ciências Humanas,
com destaque à Geografia. Enquanto especialista em Didática a professora Amélia foi pouco notada na produção
sobre o ensino de Geografia até o momento. Assim, resgatamos este fato importante para a história da disciplina
escolar Geografia, fomentando o debate sobre o processo de ensino-aprendizagem dos conceitos geográficos, a
partir dos estudos que apontam a superação da idealização dos métodos de ensino em detrimento dos aspectos
psicológicos, cognitivos, moral, social e cultural do processo de ensino-aprendizagem. Neste sentido a professora
Amélia deixou um legado aliado a matriz caracterizada pela orientação piagetiana do século XX, que teve inúmeras
variáveis, certamente replicadas por seus ex-alunos como Aziz Ab’Sáber e Lívia de Oliveira. Por fim, as bases teóricas
do pensamento da professora Amélia constituem um legado à Didática da Geografia.

O USO DA TRIANGULAÇÃO DE DADOS PARA DEFINIÇÃO DO MODELO DE
COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS PARA INOVAÇÃO NO SETOR PÚBLICO BRASILEIRO
LANA MONTEZANO (LINEGOV|UNB E IDP).

Abstract
Introdução. Para que o setor público seja inovador é necessário que tenha profissionais com competências para inovar
e gerar melhorias na prestação dos serviços públicos. Sendo assim é preciso definir e desenvolver tais competências
nos servidores públicos com uso de técnicas de pesquisa que gerem resultados de qualidade e consistentes. Objetivo.
Definir as competências necessárias aos profissionais que atuam com inovação no setor público brasiliero, a partir
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da triangulação de dados como forma de gerar uma lista mais completa e consistente a partir de diferentes fontes
de informações. Métodos. Foi realizada pesquisa descritiva, transversal com abordagem mista, sendo a qualitativa
com análise de sete documentos, realização de 27 entrevistas e três grupos focais, e a abordagem qualitativa com
aplicação de questionário eletrônico com 674 participantes para definir e validar as competências necessárias com
a triangulação de dados. Os dados foram submetidos à análise de conteúdo temática e estatística descritiva e
multivariada. Resultados. Foram definidas 32 competências para inovar, sendo todas identificadas nas entrevistas,
25 nos grupos focais e 20 na pesquisa documental. Todas as competências tiveram médias superiores a 7, indicando
a percepção de que são necessárias para inovar no setor públoico, além de terem cargas fatoriais superiores a 0,80
indicando a excelente qualidade dos itens e consistência interna de 0,990, corroborando com a qualdiade dos dados
gerados pela pesquisa qualitativa. Conclusões. O uso da triangulação permitiu maior completude e qualidade na
definição das competências para inovação, considerando as vantagens das diferentes técnicas de coleta utilizadas,
contribuindo para maior valdiade dos resultados.

LAS INTERACCIONES DE LOS DOCENTES UNIVERSITARIOS DE INGENIERÍA Y
ARQUITECTURA: UN ANÁLISIS A TRAVÉS DE LAS ECOLOGÍAS DE APRENDIZAJE
ALBA SOUTO-SEIJO (UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA), IRIS ESTÉVEZ (UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE
COMPOSTELA) E MERCEDES GONZÁLEZ-SANMAMED (UNIVERSIDADE DA CORUÑA).

Abstract
Introducción: El aprendizaje sucede de manera social a través del intercambio de ideas entre las personas. De este
modo, se puede afirmar que las interacciones que tienen lugar tanto a nivel personal como profesional juegan un
papel fundamental en la configuración de las Ecologías de Aprendizaje. Objetivos: El presente trabajo tiene como
objetivo determinar cómo las diferentes interacciones que establecen los docentes universitarios de Ingeniería y
Arquitectura favorecen su desarrollo profesional. Métodos: Esta investigación, de corte cualitativo, se ha desarrollado
mediante la estrategia metodológica de estudio de caso. Los participantes, seleccionados mediante un muestreo de
casos homogéneos, han sido cinco docentes de Ingeniería y Arquitectura que desarrollan su labor en una universidad
ubicada en una ciudad del norte de España. La entrevista en profundidad ha sido la técnica de recogida de datos
seleccionada. Es preciso mencionar que se diseñó un guión con diferentes preguntas, el cual se sometió a un juicio de
expertos realizado por 9 profesionales. Todas las entrevistas fueron grabadas, transcritas y posteriormente analizadas
con la ayuda del software Atlas.ti. Resultados: Los resultados muestran que el entorno académico en el que se
mueven los participantes no es el único que contribuye a su desarrollo profesional, destacando la importancia de los
aprendizajes informales que han ido adquiriendo, por ejemplo, a través de las diversas interacciones con sus familiares
y amigos. Asimismo, cabe señalar también que todos ellos aluden a los beneficios que les ofrecen los encuentros con
profesionales del ámbito empresarial, algo muy habitual en los docentes de esta rama de conocimiento. Conclusiones.
Este estudio pone de manifiesto la gran relevancia que las interacciones tienen en el proceso formativo de los
docentes universitarios, puesto que ayudan a desarrollar aspectos como el sentido de pertenencia a un grupo o el
interés, y conducen a otras actividades de aprendizaje adicionales.

VISITA MEDIADA (VIAGEM FORMATIVA) NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO NA
CIDADE: ALGUNS ASPECTOS TEÓRICO METODOLÓGICOS
DILZA CÔCO (INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO (IFES)), SANDRA SOARES DELLA FONTE (UNIVERSIDADE FEDERAL DO
ESPÍRITO SANTO (UFES)), PRISCILA DE SOUZA CHISTÉ LEITE (INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO (IFES)) E ÉRIKA SABINO DE
MACÊDO (INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO (IFES)).

Abstract
O artigo aborda aspectos metodológicos necessários a elaboração de roteiros de visita mediada a espaços da cidade.
Tais roteiros integram proposta de formação de professores da educação básica, na área de ensino de Humanidades,
sistematizada por um grupo de pesquisa que defende o conceito de Educação na Cidade, vinculado ao Instituto Federal
do Espírito Santo (Ifes - Brasil). Tem como objetivo explicitar as várias etapas e procedimentos desenvolvidos para
produção de roteiros, denominados metaforicamente pelo grupo de “viagem formativa”. Com base em pressupostos
lefebvrianos evidencia que a produção de roteiros de visita mediada envolve seis etapas distintas, porém articuladas,
e que exige a adoção de diferentes técnicas de produção de dados (fotografia, registro documental, entrevista,
mapas etc.). Para isso, recorre a dois exemplos de roteiros oriundos de pesquisas realizadas em cidades do Espírito
Santo - Brasil. Por meio dos dados, mostra que a proposta de visita mediada ou “viagem formativa” tem potencial
para revelar conflitos e contradições que marcam e constituem o espaço urbano. Dar visibilidade a esses elementos
no processo de formação docente requer o deslocamento da morfologia física ao espaço social; superar uma visão
social naturalizante e harmônica para uma ênfase nos conflitos e contradições; além da identificação das marcas da
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dor e do sofrimento que as contradições sociais impõem. Desse modo, o grupo de pesquisa entende que por meio
de roteiros de visita mediada é possível estabelecer condições para olhar o espaço urbano sobre outros ângulos e
fornecer elementos críticos para a elaboração de novos modos de organização do ensino na área de Humanidades.

FATORES ASSOCIADOS E DISTÚRBIOS DO SONO MAIS FREQUENTES EM
ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS: REVISÃO INTEGRATIVA
LARISSA SILVEIRA (UFBA) E RENATA VÉRAS (UFBA).

Abstract
Introdução: Os distúrbios do sono afetam a qualidade de vida em três níveis, curto, médio e longo prazo. Os
estudantes universitários são grupos propícios as alterações na qualidade do sono, pois convivem com a privação do
sono, dentre outros fatores como ansiedade, estresse, o uso excessivo de redes sociais, telefone celular e televisão.
A importância do sono para os graduandos torna-se evidente diante das consequências que a má qualidade do
sono pode provocar, além disso permitirá aos profissionais das áreas de educação e saúde criarem programas que
promovam e estimulem rotinas com consequências benéficas aos discentes. Objetivos: Revisar a literatura sobre os
distúrbios do sono mais frequentes em estudantes universitários e os fatores de associados ao sono. Métodos: Este
estudo trata-se de uma revisão integrativa. A busca foi realizada em dezembro de 2021, nas bases de periódicos
eletrônicos PubMed e Periódicos CAPES. O recorte temporal compreendeu o período de 2017 a 2021. Ao final,
foram selecionados 20 artigos para compor essa revisão. Resultados: Em relação aos principais distúrbios do sono
dos graduandos, aos principais desfecho encontrado nos estudos foram sono insuficiente, latência longa, despertares
noturnos, sonolência diurna excessiva, insônia e transtorno da fase sono-vigília atrasada. Fatores que são modificáveis
e não modificáveis para ocorrência de distúrbios do sono, como também foram também encontrados fatores de
proteção, que podem amenizar a ocorrência de distúrbios do sono. Conclusões: O número de artigos incluídos na
revisão mostrou que ao longo dos cinco anos o interesse em pesquisar sobre a temática vem aumentando. Mesmo
assim ainda há necessidade de mais empenho dos pesquisadores para entender quais fatores estão associados a
redução do número de horas de sono e como a sociedade e universidade contribui para essa prática de aumento das
horas de vigília e redução das horas de sono.

CUIDADOS AL FINAL DE VIDA DEL PACIENTE CRÍTICO EN LA UCI Y DE SUS
FAMILIARES: ANÁLISIS BIOÉTICO
SANDRA MILENA HERNÁNDEZ-ZAMBRANO (FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD), ANA JULIA CARRILLO
ALGARRA (FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD), ANGELA CAMILA BAQUERO LIZARAZO (FUNDACIÓN
UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD) E JAZBLEIDE FERNANDA MONTAÑEZ VALIENTE (FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE
CIENCIAS DE LA SALUD).

Abstract
La toma de decisiones al final de la vida en la UCI es una práctica cotidiana, en el que la familia y el equipo de
profesionales de la salud se ven enfrentados a conflictos y dilemas éticos para decidir el manejo del paciente en
condición clínica de irreversibilidad, por lo que en este proceso debe tenerse en cuenta el marco bioético.; Objetivos;
sintetizar evidencias cualitativas de las experiencias del equipo interprofesional y la familia en la toma de decisiones
y el cuidado del paciente en estado crítico al final de la vida en el marco de la bioética. Métodos; Metaetnografía
siguiendo la propuesta de Noblit y Hare. Para la búsqueda se realizaron ecuaciones estructuradas. Se extrajeron
expresiones propias de los participantes (metáforas de primer orden), las interpretaciones o las descripciones de los
autores (metáforas de segundo orden) y con el fin de crear nuestras propias interpretaciones (metáforas de tercer
orden); Resultados; Se incluyeron 43 artículos, de los datos relevantes de cada estudio se extrajeron metáforas,
se analizaron desde el marco de la bioética y emergieron 3 categorías y 13 subcategorías. Las tres categorías son:
Valores preferencias y creencias del paciente, familia y profesionales en salud al final de la vida; Conflictos éticos al
final de la vida; y Proceso de toma de decisiones al final de la vida. y Conclusiones; La toma de decisiones al final de la
vida en la UCI en pacientes en condición clínica de irreversibilidad se ve influenciada por los valores y creencias de la
familia y los profesionales de la salud. Surgen conflictos éticos cuando no hay acuerdo entre las partes involucradas
y entre lo que se debe hacer y lo que se tiene que hacer, estableciendo la necesidad de diálogo frecuente entre la
familia y el equipo interprofesional para establecer un consenso.
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PERCEPCIÓN SOBRE EL OCIO Y TIEMPO LIBRE Y COMO HA AFECTADO A
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
OSCAR LORENZO SÁNCHEZ (UNIVERSIDAD DE SALAMANCA), MARÍA CRUZ SÁNCHEZ-GÓMEZ (UNIVERSIDAD DE SALAMANCA),
MARÍA VICTORIA MARTÍN CILLEROS (UNIVERSIDAD DE SALAMANCA), ROCÍO MARTÍN SEVILLANO (UNIVERSIADA DE
SALAMANCA), JUAN LUIS CABANILLAS-GARCÍA (UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA Y DE SALAMANCA) E SONIA VERDUGO-CASTRO
(UNIVERSIDAD DE SALAMANCA).

Abstract
Esta investigación, se basa en el Proyecto de Innovación y Mejora Docente 2021/2022 alineado con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible de la Organización de Naciones Unidas sobre salud, bienestar y educación de calidad,
abordando de manera integral los desafíos de los sistemas educativos sostenibles. La aparición de la pandemia
provocada por el COVID-19, ha acrecentado la preocupación por la salud física y mental de la población joven y
universitaria, produciendo graves consecuencias negativas por la disminución de la actividad física y la repercusión
psicológica ocasionada por el aislamiento social. El objetivo de investigación: “Analizar las actividades de ocio y
tiempo libre en función de indicadores de vida saludable desarrolladas en USAL para elaborar una guía de ocio
saludable”. El diseño de investigación ha estado basado en el análisis de contenido, creando una tabla de categorías y
un cuestionario de respuesta abierta para la realización de la toma de datos. Entre los resultados, se puede destacar
que para el alumnado universitario, el ocio y tiempo libre es sinónimo de diversión, salud y equilibrio mental y tiempo
para poder realizar sus aficiones. Entre los principales motivos para no disfrutar de su tiempo libre y de ocio, destaca
la falta de tiempo y la carga académica. Entre los lugares cercanos a su lugar de residencia, donde pueden realizar
actividades de ocio y tiempo libre, destacan los parques y jardines, los recintos deportivos y los bares. El alumnado,
destaca que la pandemia ha ocasionado que se reduzca de forma considerable sus relaciones sociales y que valoren
y disfruten más de cosas y actividades que antes no tomaban en cuenta. El uso de una metodología cualitativa para
este tipo de trabajo, ha ayudado a comprender los motivos de la deficitaria calidad en el uso de su tiempo de ocio,
de una forma exhaustiva y cercana.

ESTUDIO DE LAS INSTITUCIONES DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO: EL CASO
DE LA ESCUELA DE MAGISTERIO DE MADRID “MARÍA DÍAZ JIMÉNEZ” (19391975)
MIRIAM REVUELTA (UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID).

Abstract
El estudio de la formación del profesorado ha suscitado en España un considerable interés de unas décadas a la
actualidad. Las escuelas normales, y posteriormente las escuelas de magisterio, fueron las instituciones responsables
de la formación del profesorado, vigentes en España desde 1839 hasta 1983. El presente estudio se centra en
el caso de estos centros formativos, y, con mayor concreción, se esboza una investigación acerca de la escuela
de magisterio de mujeres denominada “María Díaz Jiménez” de Madrid, durante el periodo del régimen franquista
(1939-1975). El objetivo propuesto reside en dar a conocer el diseño de una investigación cualitativa actualmente en
curso, enmarcada de manera concreta en el ámbito de la historia de la educación. En lo relativo a la metodología, se
parte de la aproximación al método histórico-educativo, realizando una secuenciación de las fases que lo componen
aplicado al caso del diseño del presente proyecto. Concretamente, se centra en el caso de la revisión bibliográfica de
la investigación, con la finalidad de esbozar un estado de la cuestión sobre la literatura académica desarrollada hasta
la fecha en esta línea de estudio. Los resultados de este trabajo se exponen a través de dicha revisión, iniciada en los
años ochenta —cuando comienza el interés por este ámbito—, y se lleva a cabo de acuerdo con categorías o criterios
como el ámbito geográfico o el periodo histórico en que se enmarcan. Finalmente, el artículo concluye poniendo de
manifiesto la necesidad de ampliar los estudios sobre las instituciones de formación del profesorado en España en el
contexto de la dictadura franquista, así como estudios de caso sobre instituciones cuya relevancia no se corresponde
con los estudios de caso desarrollados hasta la fecha.
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FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES NO BRASIL E PORTUGAL: UMA
INVESTIGAÇÃO QUALITATIVA EM TEMPOS DE PANDEMIA
TANIA REGINA DA ROCHA UNGLAUB (UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA), BETINA DA SILVA LOPES (CENTRO DE
INVESTIGAÇÃO DIDÁTICA E TECNOLOGIA NA FORMAÇÃO DE FORMADORES – CIDTFF, PORTUGAL.), FRANCISLÊ NERI DE SOUZA
(CENTRO UNIVERSITÁRIO ADVENTISTA DE SÃO PAULO - UNASP, BRASIL) E LIDNEI VENTURA (UDESC).

Abstract
Este artigo apresenta o percurso de investigação qualitativa, que discute os desafios e aprendizagens na formação
inicial de professores do Centro de Educação a Distância da Universidade de Santa Catarina - Brasil (CEAD/UDESC)
e do Departamento de Educação e Psicologia da Universidade de Aveiro em Portugal, no período da Pandemia
da Covid-19. O contexto da pesquisa se deu em cursos de formação inicial de professores nessas instituições
educacionais. Trata-se uma pesquisa qualitativa, exploratória, tipo estudo de caso, conforme a concepção de Yin
(2015). O corpus da pesquisa foi constituído por fontes documentais; entrevistas semiestruturadas, que correram
por encontros síncronos, via plataforma Zoom e questionários e depoimentos realizados de forma assíncrona, via
e-mail. Participaram das entrevistas sete docentes e oito discentes, inseridos nos cursos de formação de ambas
universidades. Para análise e interpretação dos dados, apoiadas pelo software WebQDA, foram utilizados os
princípios da análise de conteúdo, conforme preconizada por Bardin (2016), organizada em três etapas: 1) pré-análise,
2) exploração do material e 3) tratamento dos resultados, inferência e interpretação. Na codificação dos dados foram
elencadas duas categorias principais: dificuldades e aprendizagens, das quais emergiram uma série de subcategorias.
A definição do percurso metodológico aplicado a essa investigação qualitativa reuniu etapas, processos e técnicas
selecionados para a construção do estudo e, por consequência, a sua articulação com o arcabouço teórico e os
objetivos da pesquisa. A utilização do software WebQDA , inspirada nos estudos de Neri de Souza, Neri de Souza,
Costa, Moreira, & Freitas, (2017); Souza, Costa, & Moreira, (2011) foi importante para o tratamento dos dados,
que uma vez inseridos, abriram um leque de possibilidades para o desenho da análise com múltiplas variáveis de
classificação, bem como a articulação e triangulação com as diferentes fontes de dados.

ACIERTOS Y DESACIERTOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL DESIGN RESEARCH
PARA EL DESARROLLO DE UNA INNOVACIÓN EDUCATIVA EN BIOLOGÍA
ERIKA DAZA PÉREZ (NORMAL SUPERIOR MÁLAGA) E CHARBEL NIÑO EL HANI (UNIVERSIDAD FEDERAL DE BAHÍA).

Abstract
Se presentan resultados de una investigación de diseño (design research), de tipo estudio de desarrollo cuyo objetivo
central fue identificar principios de diseño de una secuencia didáctica para el aprendizaje de termorregulación en
vertebrados terrestre mediante la modelización del fenómeno como mecanismo. Se siguieron tres etapas centrales:
investigación preliminar, prototipado y evaluación retrospectiva. La intervención, es decir la secuencia didáctica,
en su primer prototipo fue diseñada en un grupo colaborativo y atendiendo a ocho principios, luego fue aplicada
y reformulada iterativamente (dos ciclos) en función del objetivo educativo propuesto. En el análisis de resultados
(evaluación retrospectiva) se estudiaron los documentos producidos por los estudiantes en cada actividad de la
secuencia, mediante análisis de contenido y siguiendo categorías predefinidas. Todos los modelos fueron analizados
usando una matriz adaptada de Buckley y Boulter (2000) y Glennan (2005). Mediante este análisis, se identificaron
aspectos sustantivos y procedimentales de nueve principios de diseño para la secuencia. Sin embargo, el carácter
cíclico de este tipo de investigación generó la necesidad de disponer de largos periodos que limitaron la posibilidad
de refinar los principios. Se recolectaron extensos registros sobre el proceso que no fueron analizados debido no solo
al volumen de información que constituyen sino también a la diversidad de aspectos observables y objeto de análisis.

REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE PROFESSORES E ESTUDANTES DE ENFERMAGEM
E MEDICINA SOBRE A AVALIAÇÃO FORMATIVA DO PROCESSO DE ENSINO
APRENDIZAGEM
JUSSARA MONTISSELI CASTILHO (FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA), ELZA DE FÁTIMA RIBEIRO HIGA (FACULDADE DE
MEDICINA DE MARILIA), CARLOS ALBERTO LAZARINI (FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA) E ADRIANA AVANZI MARQUES
PINTO (FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICIPIO DE ASSIS).

Abstract
Introdução: A avaliação, no ensino superior em saúde, frente às mudanças das estratégias educacionais, que vêm
sendo implementadas nos cursos de graduação em saúde, englobam uma variedade de formas e instrumentos tanto
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do ponto de vista qualitativo, quanto do quantitativo,tendo em vista o desenvolvimento máximo da aprendizagem
humana. Desse modo a pergunta de pesquisa foi Quais as representações sociais de professores e estudantes sobre
a avaliação para o desenvolvimento da competência profissional na formação de enfermeiros e médicos realizada
por meio do Formato 5 e quais sugestões para melhorar su utilização? Objetivo: analisar a representação social
de professores e de estudantes dos cursos de Enfermagem e Medicina sobre a avaliação para o desenvolvimento
de competência profissional, por meio do Formato 5 e descrever as sugestões de melhorias sobre sua utilização.
Método: Trata-se de uma Pesquisa Qualitativa fundamentada na Teoria das Representações Sociais desenvolvida em
uma faculdade do interior paulista. Participaram 14 professores e 60 estudantes, sendo 40 do Curso de Medicina e
20 do Curso de Enfermagem, todos da segunda série, por entrevista semiestruturada com duas perguntas abertas:
Qual sua opinião sobre o formato de avaliação da Unidade Educacional - F5 adotado nesta escola?, Você teria
sugestões para adequação e melhorias no Formatos. Os dados obtidos foram organizados por meio da técnica de
Discurso do Sujeito Coletivo. Resultados: A organização dos resultados revelou quatro ideias centrais, sendo três
equivalentes a pergunta 1 e uma refrente a pergunta 2, respectivamente: Importância do Formato 5; Avaliação
formativa na proposta curricular; Retroalimentação pelo Formato 5; Sugestões sobre o conteúdo, a utilização e
aestrutura do Formato, apresentadas seguidas de seus discursos. Conclusões: Os resultados obtidos enfatizaram a
importância da avaliação para o desenvolvimento do ensino e da aprendizagem, a relevância do formato avaliativo e
os indicativos de melhoria do processo avaliativo.

PERCEPÇÃO DOS ENFERMEIROS DE UMA CLÍNICA CIRÚRGICA QUANTO A
PADRONIZAÇÃO DA PASSAGEM DE PLANTÃO
CLEONEIDE PINHEIRO (FACULDADE EESTACIO IDOME DE QUIXADA - MEDICINA), RAIMUNDA MAGALHHÃES DA SILVA RAIMUNDA
(UNIVERSIDADE DE FORTALEZA), PEDRO OLIVEIRA PINHEIRO PEDRO (FACULDADE DE MEDICINA DE JUAZEIRO), INDARA
CAVALCANTE BEZERRA INDARA (UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARA), MARDENIA GOMES VASCONCELOS PITOMBEIRA
MARDENIA (UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARA) E CASSIA MARIA HOLANDA PINHEIRO CASSIA (UNIVERSIDADE ESTADUAL DO
CEARA).

Abstract
Objetivo: Conhecer a percepção dos enfermeiros de uma clínica cirúrgica quanto a padronização da passagem de
plantão. Método: Estudo descritivo, de abordagem qualitativa, realizado na Clínica Cirúrgica de um Hospital de
médio porte da Rede Pública Estadual, localizado em Fortaleza, Ceará, Brasil. A coleta de dados se deu através de
entrevista semiestruturada de forma presencial entre os meses de abril e junho de 2021, após assinatura do Termo
de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Resultados: Participaram do estudo sete profissionais que atuam
como assistentes na unidade. Os achados mostraram a necessidade da implantação de um instrumento que possa
padronizar essa etapa do trabalho e propiciar a comunicação efetiva entre a equipe, propiciando a continuidade da
assistência e a segurança do paciente. Conclusão: Pudemos evidenciar o relevante papel do enfermeiro na busca de
conhecimento, no gerenciamento das informações e na possibilidade de contribuir efetivamente na construção de
recursos que ampliem estratégias de segurança do paciente.

A ENFERMAGEM DIANTE DA (I) MOBILIDADE DE PESSOAS IDOSAS
HOSPITALIZADAS: ESTUDO DE REPRESENTAÇÕES SOCIAIS
PEDRO HENRIQUE COSTA SILVA (UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA), LARISSA CHAVES PEDREIRA (UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA),
JEANE FREITAS DE OLIVEIRA (UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA), MIRIAN SANTOS PAIVA (UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA), ROBERTA
PEREIRA GÓES (UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA) E LEVI MOURA SANTOS (UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA).

Abstract
RESUMO Introdução: A mobilidade é uma ação básica praticada durante a execução dos cuidados gerais de
enfermagem durante a hospitalização. Contudo, quando se trata de pessoas idosas, essa ação geralmente é
polemizada por se constituir um risco para quedas. Objetivo: Apreender a estrutura da representação social da equipe
de enfermagem acerca da mobilidade para pessoa idosa hospitalizada. Método: Pesquisa descritiva-exploratória de
abordagem qualitativa, fundamentada na Teoria das Representações Sociais, com foco na abordagem estrutural. O
grupo social estudado foi composto por 100 profissionais da equipe de enfermagem atuantes em unidades destinadas
ao cuidado de pessoas idosas, em um hospital universitário, na cidade de Salvador, Bahia, Brasil. A coleta dos dados
ocorreu por associação livre de palavras e entrevista não-estruturada. Os dados da associação livre de palavras
foram processados pelo software EVOC que determinou a estrutura da representação social através do quadro de
quatro casas. Para as entrevistas utilizou-se a análise de conteúdo. A discussão envolveu todo o corpus da pesquisa.
Resultados: No quadro, considerando a frequência e a ordem média das evocações, os termos “Queda, Acamado
e Cuidado” compuseram o núcleo central. Da análise das entrevistas, surgiram três categorias temáticas: cuidados
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de mobilidade envolvendo os riscos, cuidados de mobilidade, voltados para manter a independência/autonomia e
cuidado para lidar com as barreiras à mobilidade. Para a equipe de enfermagem investigada a representação social
da mobilidade está associada a deambulação, com movimentos limitados diante dos riscos de queda que interfere na
autonomia e independência. Conclusão: A estrutura das Representações Sociais sobre a mobilidade da pessoa idosa
hospitalizada está ancorada em situações do cotidiano da prática profissional do grupo investigado, evidenciando
conflitos entre promover prevenção/recuperação da incapacidade pela hospitalização e evitar outros danos à saúde
pelo risco de quedas.

ANÁLISE QUALITATIVA DE MODELOS DE CURADORIA DE CONTEÚDO DIGITAL:
POSSIBILIDADES PARA O USO EM CAQDAS
KATIA ALEXANDRA DE GODOI SILVA (UNIVERSIDADE ANHANGUERA UNIDERP), NATÁLIA PARRON TEIXEIRA (UNIVERSIDADE
ANHANGUERA UNIDEP) E ANTÓNIO PEDRO COSTA (UNIVERSIDADE DE AVEIRO).

Abstract
Nos últimos anos tem ocorrido um crescente desenvolvimento e interesse, por parte dos pesquisadores, o uso
de software em investigações científicas, tanto no desenvolvimento de estratégias de revisão de literatura quanto
na organização, coleta, análise e triangulação de dados. Esses aspectos revelou possibilidades para discussões
relacionadas sobre a curadoria de conteúdo digital em CAQDAS, pois a escolha e organização de dados qualitativos
da pesquisa científica é afetada por essa complexidade de informações, envolvendo dilemas éticos que perpassam
a pesquisa. Desta forma, o objetivo do presente estudo reside em contribuir para a reflexão e análise de modelos
de curadoria de conteúdo digital que podem ser utilizados em CAQDAS. Para alcançar tal objetivo, esta pesquisa
se utilizou de metodologia qualitativa de cunho descritivo, possibilitada por uma revisão sistemática de literatura
de trabalhos científicos sobre o tema da curadoria de conteúdo digital, a partir de buscas em duas bases de dados
acadêmicas (Scielo e Scopus) e em duas bases da literatura cinzenta (Banco de Teses e Dissertações da Coordenação
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES; Google Acadêmico). Como resultados, constatou-se que
há poucos modelos de curadoria de conteúdo digital, com diferentes aspectos e, também, que há autores interessados
em refletir e utilizar tais modelos. Também constatou-se que os modelos de curadoria de conteúdo digital pode ser
ressignificados e explorados no contexto da organização de dados qualitativos em CAQDAS.

A educação para as relações étnico-raciais e a formação docente na Universidade do
Estado da Bahia

RENATA VERAS (UFBA), VITÓRIA PASSOS (UFBA), MARIANA PRATES (UFBA), MILENA SANTOS (UFBA) E SHEYLA FERNANDES (UFAL).

Abstract
Introdução. A promulgação da Lei 10.639/2003 foi uma importante conquista para a educação brasileira, tendo em
vista que viabilizou a criação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e
para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, que estabeleceram a obrigatoriedade do ensino da
temática “História e Cultura Afro-Brasileira” na educação básica e consequentemente, na formação docente. Dessa
maneira, compreender como essa normativa está sendo aplicada é essencial. Objetivo. Analisar de que maneira
estão inseridos os conteúdos étnico-raciais nos currículos das licenciaturas da Universidade do Estado da Bahia.
Métodos. Estudo documental, com recorte transversal de caráter exploratório e abordagem qualitativa, baseado em
nuvem de palavras e análise de similitude, acerca dos textos das ementas dos cursos de licenciatura da UNEB, com
suporte do software IRAMUTEQ. Resultados. Das 550 ementas analisadas, 181 apresentaram relação direta com as
DCNs para a Educação das Relações Étnico-Raciais. Por outro lado, 369 apresentaram relação indireta com essas
DCNs. A nuvem de palavras e a árvore de similitude apontaram que a abordagem sobre a constituição do território
brasileiro e as perspectivas culturais são vertentes principais para a discussão da temática nos currículos e, em menor
proporção, o enfoque acerca da conformação do território e da cultura africana e indígena. Conclusões. As ementas
que abordaram o conteúdo étnico-racial o fizeram principalmente por meio de discussões sócio-historiográficas,
culturais e políticas que conformam o Brasil. Este fato corrobora com o previsto nas DCNs para a Educação das
Relações Étnico-Raciais e Lei 11.645/2008. É sabido que as concepções de cultura, bem como os referenciais teóricos
utilizados na Universidades, podem reforçar ou não a colonialidade e o racismo. A partir disso, a tentativa de uma
construção curricular com bases nas DCNs e na atenuação de mecanismos racistas é algo significativo, entretanto,
com pontos a serem ajustados.

61

2022

LIBRO DE RESÚMENES DEL 11º CONGRESO IBERO-AMERICANO EN INVESTIGACIÓN CUALITATIVA // 12 a 15 Julio 2022 // A Coruña (España)

TRANSFORMAÇÕES DAS PRÁTICAS E PERCEPÇÕES DO GRAFFITI NAS CIDADES:
DE TRANSGRESSÃO URBANA A ARTE COMERCIALIZADA.
RAQUEL DA SILVA BASTOS (FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE
BRASÍLIA), SÁVIO TADEU GUIMARÃES (FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS DO CENTRO UNIVERSITÁRIO
DE BRASÍLIA) E MANUEL GARCÍA DOCAMPO (FACULDADE DE SOCIOLOGIA DA UNIVERSIDADE DA CORUÑA, ESPANHA).

Abstract
O presente estudo tem como foco de análise a expressão artístico-cultural do graffiti abordado a partir de uma pesquisa
iniciada na cidade de Brasília. Entre os objetivos se destaca a busca por assimilações dessa modalidade de expressão
nas cidades, nos espaços públicos de suas paisagens urbanas e, mais recentemente, em ambiências privadas. Como
método da abordagem qualitativa adotada na condução do estudo, foi sistematizada uma diretriz investigativa que,
inicialmente, perpassou ao referencial teórico utilizado sobre o objeto temático uma identificação e categorização
de três grupos sociais distintos no que se refere à sua relação com as intervenções realizadas no espaço público e
privado por meio das expressões em graffiti; em seguida, foi elaborado um questionário semi-estruturado voltado às
assimilações do graffiti por parte dos três grupos de atores sociais em questão e, por fim, a aplicação dessa ferramenta e
a posterior análise de seus dados amparada no aporte teórico inicialmente utilizado permitiram o alcance de resultados
esperados, como a identificação de similaridades e distinções no que diz respeito à assimilação do graffiti pelos grupos
de atores participantes da pesquisa. Além das reflexões vinculadas tanto à literatura especializada sobre a temática
do graffiti quanto à sua normativa em nossa localidade de estudo, consideramos ter sido também substancial para o
direcionamento da investigação as reflexões complementares que pudemos acrescer ao estudo por meio das respostas
do público participante, que nos permitiu ultrapassar a objetividade de um estudo sobre o tema na atualidade ou em
uma localidade e percebê-lo a partir das nuances subjetivas dos grupos de atores que, de algum modo, transformam e
são transformados por esse campo e que foram sensíveis à atenção a eles solicitada sob circunstâncias tão específicas
e difíceis como as vivenciadas por todos desde 2020.

EVIDÊNCIAS E LACUNAS NA PRODUÇÃO CIENTÍFICA SOBRE OS GESTORES DO
SUS: SCOPING REVIEW
JANETE LIMA DE CASTRO (DSC/UFRN), CARINNE MAGNAGO (FSP/USP), SAMARA DA SILVA RIBEIRO (OBSERVATÓRIO DE RHS/UFRN),
TANIA FRANÇA (IMSHC/UERJ), SORAYA ALMEIDA BELISARIO (DMPS/FM/UFMG) E ISABELA CARDOSO M. PINTO (ISC/UFBA).

Abstract
Introdução: Hipotetizamos que há lacunas no conhecimento sobre os gestores do Sistema Único de Saúde (SUS) e
que o termo gestor é utilizado para designar diferentes atores. Objetivo: Mapear a produção científica e sintetizar
as evidências sobre os gestores do SUS a partir de uma scoping review. Método: Scoping review orientada pelo
PRISMA-ScR. A abordagem ‘população, conceito, contexto’ foi seguida para a formulação da questão de pesquisa:
Quais as características das publicações e as principais evidências científicas sobre os gestores do SUS? Estudos
foram buscados em bases de literatura científicas a partir da combinação de 53 termos. A seleção foi realizada pela
leitura de títulos, resumos e métodos, seguida pela leitura integral analítica. Os dados foram submetidos a técnicas
usuais de análise estatística descritiva e de análise de conteúdo. Resultados: 51 publicações foram analisadas.
Observou-se predominância de estudos qualitativos realizados com gestores municipais das regiões Sul e Sudeste.
Foram descobertas evidências sobre o perfil, atribuições e atributos do gestor e, em menor proporção, sobre as
percepções dos gestores sobre a sua função. Conclusões: Verificou-se usos diferenciados do termo gestor, número
reduzido de estudos que tomam os gestores do SUS como foco de análise, e escassez de evidências sobre gestores
estaduais e federais. A scoping review mostrou-se método útil e rigoroso para o mapeamento de evidências e a
identificação de lacunas no conhecimento.

APRENDIZAGEM BASEADA EM PROBLEMA NA GRADUAÇÃO DE ENFERMAGEM:
PERCEPÇÃO DOS ESTUDANTES E EGRESSOS
PAULA SALES RODRIGUES (FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA - FAMEMA), ALINE PEREIRA DE SOUZA (FACULDADE DE MEDICINA
DE MARÍLIA - FAMEMA), GABRIELA MARTINS GRANDIN (FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA - FAMEMA), KARINA ROBERTA VIEIRA
DE ALMEIDA (FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA - FAMEMA), CAROLINA SAAB ROCHA DE OLIVEIRA (FACULDADE DE MEDICINA
DE MARÍLIA - FAMEMA) E MARIA JOSÉ SANCHES MARIN (FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA - FAMEMA).

Abstract
A ABP vem sendo utilizada como método de aprendizagem no mundo todo, porém, no ensino da graduação em
enfermagem ainda é pouco utilizada, considera-se relevante a realização de estudos a partir das experiências de
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estudantes e egressos de um curso que se utilizam do mesmo. Objetivo: Compreender a percepção de estudantes
e egressos sobre a utilização da ABP no curso de graduação em enfermagem. Método: Trata-se de um estudo na
modalidade qualitativa pautado na modalidade compreensiva e interpretativa, fundamentada nos pressupostos
da hermenêutica dialética. Realizou-se a partir de quatro grupos focais com 17 estudantes e 16 egressos de uma
instituição de ensino superior do interior do estado de São Paulo que se utiliza da ABP na formação dos enfermeiros
de forma remota. O convite para participar do estudo, foi feito via e-mail, whatsapp e facebook ocasião em que
foi explicado os objetivos do estudo e verificado o interesse em participar. Resultados: A análise dos dados levou à
eleboração de cinco categorias temáticas, sendo elas: sofrimento para se apropriar da lógica da aprendizagem ativa;
aquisição de automia para busca contínua do conhecimento; estimulo ao raciocínio clinico; melhora das relaçoes
interpessoais e comunicação e promove articulação teoria e prática. Conclusões: Ao ser utilizada a APB, há uma
aproximação com as orientações dada pelas diretrizes curriculares para a formação do enfermeiro.

ANÁLISE DAS CRENÇAS FRENTE ÀS VACINAS CONTRA A COVID-19 NO BRASIL
SHEYLA CHRISTINE SANTOS FERNANDES (UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS), JESANA PRISCILA MENDES DA SILVA
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS), JENNYFER AMANDA ALVES DA SILVA CHAGAS (UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS),
STELIO NOVAIS DE CARVALHO JUNIOR (UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS), ANNA CLARA DA ROCHA (UNIVERSIDADE
FEDERAL DE ALAGOAS), UYLLANA MARIA LIMA AMORIM COELHO DE ALBUQUERQUE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS),
NYCOLAS EMANUEL TAVARES DE LIRA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS), RENATA MEIRA VÉRAS (UNIVERSIDADE FEDERAL
DA BAHIA) E VAGNER HERCULANO DE SOUZA (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS).

Abstract
Diante do contexto pandêmico da COVID-19, destacam-se questões que abarcam o campo da saúde pública e
também um cenário de desordem informacional, marcado por disputas ideológicas e informações falsas sobre a
vacina. Desse modo, o mundo vivenciou diversos impasses, dentre eles o negacionismo sobre as vacinas. Neste viés,
o presente artigo buscou analisar as crenças dos brasileiros em tomar a vacina contra a COVID-19. Como referencial
teórico utilizou-se a Teoria da Ação Planejada (TAP). A pesquisa contou com a participação de 36 pessoas, as quais
responderam um formulário eletrônico contendo 28 questões, 13 relacionadas aos aspectos sociodemográficos e 15
questões construídas com base na TAP e a perspectiva das pessoas sobre a vacina, sendo 10 abertas e 5 objetivas.
A escala usada foi a tipo Likert e a análise de dados foi feita a partir do software Iramuteq pelo método da nuvem
de palavras e análise de similitude. Os principais resultados no método nuvem de palavras apresentaram os termos:
esperança, necessário, sonho e maravilhoso como palavras centrais, enquanto na técnica de análise de similitude os
termos: vacina, vírus, morte, normal, ciência e informação se mostraram em conexão. Observou-se que a maioria das
pessoas concorda acerca da vacinação contra a COVID-19, sendo apreendida como uma estratégia necessária para
a promoção da saúde, porém, outra variável também foi indicada: o medo dos efeitos colaterais da vacina. A amostra
revelou que mesmo diante do negacionismo em relação às vacinas no Brasil, as pessoas demonstraram crenças
favoráveis à vacina para a proteção contra a COVID-19, por desencadear expectativas e sensação de esperança na
possibilidade de um futuro melhor e na garantia de direitos da população.

DESAFIOS E PERSPECTIVAS DA FORMAÇÃO DOCENTE NOS INSTITUTOS
FEDERAIS DE EDUCAÇÃO NO BRASIL, SEGUNDO REFERENCIAIS DA PRODUÇÃO
ACADÊMICA
CRISTIANE SILVA (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA; UNIVERSIDADE DE AVEIRO), ROBERTO
MELO (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA) E CECÍLIA GUERRA (UNIVERSIDADE DE AVEIRO).

Abstract
Este trabalho versa sobre as contribuições da produção acadêmica, especialmente de estudos de mestrado e
doutorado de programas de pós-graduação em educação no Brasil que tratam da formação de professores de cursos
superiores de licenciatura dos Institutos Federais de Educação. Dessa forma, objetivou-se identificar na literatura que
desafios e perspectivas são evidenciados na oferta de cursos de licenciatura nos Institutos Federais, especialmente
no que tange à formação dos docentes que atuam nesses cursos.. Considerando a expansão da oferta de cursos de
licenciatura nos Institutos Federais a partir de 2008, essa revisão pode evidenciar um mapeamento dos trabalhos
já iniciado sobre a temática, assim como, podem apontar algumas lacunas a serem mais exploradas em futuros
trabalhos. A pesquisa proposta está baseada numa abordagem qualitativa, baseada em pesquisa bibliográfica, sendo
uma revisão da literatura, tendo como fonte de consulta os resumos de dissertações e teses disponíveis no catálogo
de teses e dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES. Essa escolha
permitiu optar por uma perspectiva mais interpretativa dos dados. A partir do estudo, verificou-se uma produção
acadêmica ainda incipiente sobre a temática. À guisa de conclusão, verifica-se a necessidade de maior investimento
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em pesquisas que evidencie a análise da oferta dos cursos de licenciatura nos Institutos Federais, se há ações de
formação continuada para os professores que atuam nos nesses Institutos, como a alta titulação do quadro docente
tem impacto sobre a oferta qualificada dos cursos de licenciatura, como se constitui a identidade dos docentes
formadores e dos docentes em formação nos Institutos, entre outras questões.

MEMÓRIAS DE PUÉRPERAS SOBRE A ASSISTÊNCIA DE ENFERMEIROS NA
GESTAÇÃO E PUERPÉRIO
LAYLA SANTANA CORRÊA DA SILVA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL), ANA PAULA DE ASSIS SALES
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL), RODRIGO GUIMARÃES DOS SANTOS ALMEIDA (UNIVERSIDADE FEDERAL
DE MATO GROSSO DO SUL), ELEN FERRAZ TESTON (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL), DAIANE MEDINA DE
OLIVEIRA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL) E LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA (UNIVERSIDADE
FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL).

Abstract
Introdução: A vivência da maternidade para mulheres primíparas é um momento de passagem e diz respeito a
mudanças físicas e emocionais. Essa experiência precisa ser acolhida pelas equipes de saúde desde a Atenção Primária
até a média e alta complexidade. Sendo assim, no pré-natal de risco habitual, o enfermeiro generalista e o enfermeiro
obstetra devem estar nas equipes de cuidados mantendo a qualidade da assistência ao pré-natal, parto e puerpério. A
atenção a mulher de forma humanizada pode contribuir para a vivência de um puerpério mais satisfatório. Objetivos:
reconhecer as percepções de puérperas nas ações de cuidado recebidas por enfermeiros em um Hospital de Ensino.
Métodos: estudo qualitativo, exploratório, realizado em um Hospital de Ensino Federal, vinculado a uma Universidade
Pública. Compôs o grupo desse estudo 13 mulheres primíparas, que pariram seus filhos através de parto normal ou
de cirurgia cesariana no segundo semestre de 2021. Foi realizada entrevista por plataforma Google Meet entre o
30º e 45º dia de pós-parto com a seguinte indagação: Conte para mim o que representa ser mulher e puérpera pela
primeira vez? A Análise foi realizada pelo software Iramuteq (Interface R pous les Analyses Multidimensionnelles
de Textes et de Questionnaries – Versão 0.7 alpha 2) Resultados: o corpus das entrevistas gerou 308 Unidades de
Contexto Elementar (UCE). A Classificação Hierárquica Descendente (CHD) reteve 254 UCE, com aproveitamento
de 82,47% e cinco classes, o léxico mais frequente foi enfermeiro (a), com frequência de 23 citações nos segmentos
dos textos. Conclusões: Foi possível reconhecer o enfermeiro, como profissional promotor de práticas humanizadas
na assistência ao parto, pelo relato das participantes do acolhimento recebido no momento do parto e puerpério
imediato.

O USO DO SOCRATIVE E DO TEAMS EM AULAS ONLINE NA UNIVERSIDADE DE
BRASÍLIA (UNB)
MARIA HOSANA CONCEIÇÃO (UNIVERSIDADE DE BRASILIA), LÚCIA HELENA SOARES E SILVA (UNIVERSIDADE DE BRASILIA (UNB)),
OLGA MARIA ALBUQUERQUE (FACULDADE CEILÂNDIA - UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA), BRUNA ALVES DOS SANTOS BARBOSA
(FACULDADE CEILÂNDIA - UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA) E CHRISTIAN MATEUS OLIVEIRA DE SOUZA (FACULDADE CEILÂNDIA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA).

Abstract
A pandemia da Covid-19 ocasionou grandes mudanças na vida cotidiana de todos, principalmente, em relação às
adaptações que foram necessárias para o isolamento social. Por exemplo, nas Universidades os cursos presenciais
deram lugar às aulas online. Assim, o planejamento das aulas exigiu, de cada professor, uma sequência didática, lógica,
para a participação dos estudantes, tanto nas aulas síncronas, quanto nas atividades no modo assíncrono. Diversas
plataformas tecnológicas foram sendo disponibilizadas, tais como, o Socrative, o Kahoot, o TRELLO e o próprio
Office 365 (O365). Nesse contexto, o objetivo principal deste estudo foi conhecer a percepção dos estudantes, da
disciplina de Química Orgânica Aplicada à Farmácia (QOAF1), da Faculdade de Ceilândia da Universidade de Brasília
(FCE/UnB), quanto ao uso das plataformas do Office 365 (O365) e do Socrative. O estudo contou com a participação
de 50 estudantes do Curso de Farmácia, matriculados no 1º semestre de 2021. Para isso, foi criada uma Equipe na
plataforma Teams do O365 e os links dos conteúdos dos capítulos do e-book da “minha biblioteca UnB” e as listas
de exercícios, foram compartilhados na Seção “Biblioteca de conteúdo”. Os estudantes responderam as tarefas dos
Questionários Forms e realizaram os Socrative. Dos 30 estudantes que responderam o Formulário Forms, sobre o
uso dos recursos tecnológicos, todas as respostas foram consideradas na análise de conteúdo, com o uso do software
IRAMUTEQ. O estudo mostrou-se promissor para o uso das tecnologias nas categorias de vantagens, “dificuldades”,
sugestões e contribuições.
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ENTRE O RACISMO ESTRUTURAL E O INSTITUCIONAL: REFLEXÕES SOBRE A
SAÚDE DA POPULAÇÃO NEGRA NO CONTEXTO DA COVID-19
DEBORAH MELO (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE) E JANETE CASTRO (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO
GRANDE DO NORTE).

Abstract
RESUMO: Introdução A determinação social da saúde compreende que a estrutura social tem influência direta no
processo saúde-doença. A partir desses pressupostos, os contextos político, histórico e socioeconômico devem ser
considerados quando se trata de intervenções que visem à melhoria das condições de saúde e de vida A história
mostra que a população negra vivencia, desde o período da escravidão, a condição de vulnerabilidade social e de
negligenciamento do Estado. Objetivo Refletir sobre a condição de saúde da população negra na pandemia da
covid-19 a partir do racismo estrutural e institucional. Metodologia Este estudo é qualitativo, em formato de ensaio
teórico. De modo que busca compreender o racismo na saúde da população negra no contexto da pandemia do
novo coronavírus. A forma ensaísta experimenta o diálogo com diversos autores de forma crítica e reflexiva para
compreender a realidade. Resultados A fragilidade do registro da informação de raça e cor pode servir como alerta
para expor o histórico racismo institucional do setor saúde, por meio da negação do cumprimento da Portaria n° 344,
a não adesão à PNSIPN e também na ausência de estímulo da gestão do setor saúde para o preenchimento do registro
raça e cor pelos trabalhadores. Compreende-se que além do histórico de negligências que ainda é presente nos dias
atuais, a população negra lida com narrativas na contramão das ciências e com ausências de políticas específicas
para a sua proteção. Considerações finais pontua-se a importância de conhecer a condição de vida e de saúde desta
população para organizar, de forma crítica e equânime, o planejamento de atuação em saúde. Assim, em situações
de surtos e epidemias, é possível compreender como a população negra pode ser atingida e quais serão os principais
caminhos para a assegurar a proteção dos agravos e doenças.

ESTRATÉGIAS EDUCACIONAIS UTILIZADAS NAS INTERVENÇÕES SOBRE A
VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA IDOSA: REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA
JULIANA RIBEIRO DA SILVA VERNASQUE (FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU - UNESP), ANA LAURA LOPES LOOSLI
(FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA - SP), FABIANA VERONEZ MARTELATO (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARÍLIA),
PAULA SALES RODRIGUES (FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU - UNESP), MARIA CLARA DE SOUSA SANTOS (FACULDADE
DE MEDICINA DE MARÍLIA-SP) E MARIA JOSÉ SANCHES MARIN (FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA - SP).

Abstract
Introdução: A violência é um processo tão complexo na humanidade, que as intervenções educativas que abordam
essa temática são imprescindíveis na busca de uma sociedade mais segura e justa. Objetivo: Analisar como vem
sendo realizados os processos educativos sobre a violência contra a pessoa idosa, a partir de uma revisão integrativa
da literatura. Métodos: Trata-se de uma revisão integrativa da literatura relizada nas bases de dados Web of Science,
Scopus, Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Medical Literature e Analysis e
Retrieval System Online (Medline) com os descritores de assunto “idoso”, “violência”, “educação em saúde” e “adulto
jovem”. Incluidos todos os idiomas inglês, português e espanhol e, foram excluidos os de revisão da literatura e as
reflexões teóricas. Foram identificados 1211 artigos, após retiradas as repetições e seguindo-se sucessivamente
a leitura dos títulos, resumo e artigos na íntegra, foram selecionados 12 artigos que responderam ao propósito
do estudo. Utilizou-se como ferramenta de análise qualitativa dos resultados o software NVIVO. Resultados:
são utilizadas diferentes estratégias para realizar os processos educativos, incluindo a simulação, aulas didáticas,
utilização de vídeos, palestras, treinamento online, aprendizagem a partir da prática profissional, oficina de trabalho e
estudos de casos. Ressaltando-se a tendência de utilizar mais de uma estrátegia. Conclusões: Diferentes estratégias
educacionais foram utilizadas na abordagem da violência contra a pessoa idosa, destancando-se aquelas que buscam
a proatividade e envolvimento efetivo dos educandos. Os estudos selecionados corroboram a importância do
trabalho da temática com o público adulto jovem, destacando que a aquisição de conhecimento, as mudanças de
percepção e atitude exigem intervenções específicas, complexas e com sucessivas aproximações.
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CONCEPÇÃO DE TECNOLOGIA MHEALTH PARA PROMOÇÃO DA CESSAÇÃO AO
TABAGISMO
JULIANA CARNEIRO MELO (UNIVERSITY OF FORTALEZA), CHRISTINA CÉSAR PRAÇA BRASIL (UNIVERSITY OF FORTALEZA), DENISE
NUNES OLVEIRA (UNIVERSITY OF FORTALEZA), PAULO CÉSAR HOLANDA DIÓGENES NETO (UNIVERSITY OF FORTALEZA), BEATRIZ
VASCONCELOS LIMA GOMES (UNIVERSITY OF FORTALEZA) E THIAGO PRAÇA BRASIL (UNIVERSITY OF FORTALEZA).

Abstract
O Tabagismo é um problema de saúde pública. As tecnologias eletrônicas oferecem suporte na educação em saúde,
acompanhamento dos pacientes e cessação do tabagismo. O aplicativo “Take a Breath” foi concebido e desenvolvido
de 2019 a 2020, resultando em protótipo. Este trabalho justifica-se pela necessidade de implementação de melhorias
na ferramenta. Objetivo: Descrever o processo de avaliação e aprimoramento do aplicativo “Take a Breath”. Métodos:
Pesquisa qualitativa, descritiva, aplicada, realizada em Universidade brasileira, de janeiro de 2021 a março de 2022,
em três etapas: 1. análise do protótipo por profissionais da saúde e informática; 2. aprimoramento do protótipo e
desenvolvimento da versão teste do aplicativo; e 3. teste de usabilidade e avaliação por especialistas (pneumologistas,
psicólogos e fonoaudiólogos). As duas primeiras etapas foram concluídas, a 3ª está em andamento. A pesquisa
qualitativa perpassa todo esse estudo, pois diários de campo e relatórios das discussões semanais foram submetidos
a análise de conteúdo na modalidade temática, elucindando as temáticas que versaram sobre as necessidades
de ajustes e melhorias. Resultados: Na primeira etapa, a análise das telas e ferramentas do protótipo resultou na
elaboração do plano de trabalho para inclusão de novas sessões evidenciadas pelas temáticas de análise (cadastro de
metas, relatório de uso do aplicativo, relato diário do paciente, benefícios e malefícios do cigarro, tabagismo passivo,
vídeos educativos, enfrentamento da fissura). Na segunda etapa, a equipe de informática implementou novas telas
e ambientes, criando a versão teste; e realizou, junto a equipe de saúde, os testes de usabilidade. A nova ferramenta
foi aprovada para o teste de validação com especialistas. Conclusões: O “Take a Breath” oferecerá suporte àqueles
que buscam cessar o tabagismo e fortalecerá as estratégias anti-tabagistas. Será um subsídio para os profissionais de
saúde que atuam no contexto dos serviços e das políticas públicas voltadas a cessação do tabagismo.

UMA METODOLOGIA PARA MAPEAMENTO DE ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS E
MODELOS TECNOLÓGICOS ADOTADOS NO ENSINO REMOTO EMERGENCIAL NO
BRASIL E NO MUNDO
MANUELLA ASCHOFF CAVALCANTI BRANDÃO LIMA (LAVID / CI / UFPB), ROSTAND EDSON OLIVEIRA COSTA (LAVID / CI / UFPB),
MARLÉCIO MAKNAMARA (FEDERAL UNIVERSITY OF PARAÍBA), VIRGÍNIA PINTO CAMPOS (LAVID / CI / UFPB) E DÊNIO MARIZ
TIMÓTEO DE SOUSA (IFPB).

Abstract
Durante a Pandemia de COVID-19 foi fundamental que agentes educacionais públicos e privados tenham trabalhado
para manter as atividades de ensino durante a fase de isolamento. Este artigo aborda os procedimentos metodológicos
de um estudo sobre o Uso de Recursos Tecnológicos para Ensino Remoto e Híbrido durante a Pandemia, focalizando
as estratégias e métodos utilizados para viabilizar a intermediação tecnológica necessária para a implementação do
ensino remoto emergencial. A intenção do referido estudo foi levantar, compilar e organizar informações para servir de
referência e auxiliar na projeção e recomendação de um conjunto de modelos e estratégias potencialmente aplicáveis
no cenário educacional do Estado da Paraíba, Brasil. O presente artigo aborda especificamente os procedimentos
metodológicos do Estudo sobre o Uso de Recursos Tecnológicos para Ensino Remoto e Híbrido durante a Pandemia. A
questão norteadora dos procedimentos relatados no artigo foi: quais procedimentos metodológicos são necessários
ao mapeamento de estratégias pedagógicas e modelos tecnológicos adotados no ensino remoto emergencial no
Brasil e no mundo durante a pandemia do COVID-19? A metodologia foi desenvolvida segundo procedimentos de
Revisão Sistemática da Literatura, incluindo processos de busca, elegibilidade, coleta e extração de dados em seis
passos. Os resultados incluem dados estatísticos da RSL, dados sobre os artigos localizados e não-classificados,
além de informações quanto a terminologias, tipos de oferta e dimensões de diretividade pedagógica encontradas
nos artigos selecionados. Conclui-se com a expectativa de prosseguir contribuindo com o debate metodológico em
torno de estudos que subsidiem, doravante, avaliação dos desdobramentos tecnológicos e pedagógicos do Ensino
Remoto e Híbrido.

66

LIBRO DE RESÚMENES DEL 11º CONGRESO IBERO-AMERICANO EN INVESTIGACIÓN CUALITATIVA // 12 a 15 Julio 2022 // A Coruña (España)

2022

MAPAS DE RELIEVE DE EXPERIENCIAS INTERSECCIONADAS DE VIOLENCIA DE
GÉNERO CONTRA MUJERES UNIVERSITARIAS
ANGÉLICA EVANGELISTA (EL COLEGIO DE LA FRONTERA SUR) E ABRAHAM MENA (EL COLEGIO DE LA FRONTERA SUR).

Abstract
Desde la propuesta geográfica de la interseccionalidad de María Rodó-Zárate reflexionamos los lugares no solo como
escenarios donde ocurren las experiencias interseccionadas de violencia de estudiantes universitarias, sino como
uno de sus elementos constitutivos. Utilizamos la información de entrevistas paradigmáticas para realizar mapas de
Relieve de la Experiencia que muestran datos sobre la interseccionalidad de forma sistemática al relacionar de forma
los lugares (la dimensión geográfica), las estructuras de poder (la dimensión social) y las experiencias (la dimensión
psicológica) de violencia contra estudiantes de universidades interculturales ubicadas en el sureste de México

COMPETÊNCIAS DOS PROFISSIONAIS DE APOIO À FAMÍLIA: CONTRIBUTOS DE
UMA REVISÃO DE LIVROS E MANUAIS
ANA PEREIRA ANTUNES (UNIVERSITY OF MADEIRA E RESEARCH CENTRE ON CHILD STUDIES - UNIVERSITY OF MINHO), IRENA
AVIROVIC BUNDALEVSKA (SAINTS CYRIL E METHODIUS UNIVERSITY IN SKOPJE) E MAKEDONKA RADULOVIC (SAINTS CYRIL E
METHODIUS UNIVERSITY IN SKOPJE).

Abstract
Os serviços de apoio à família caracterizam-se por uma multiplicidade de profissionais oriundos de formações
diferenciada, não estando claramente definidas as competências requeridas. O objetivo principal do presente trabalho
foi sistematizar as competências dos profissionais no trabalho de apoio à família que se retratam em livros e manuais.
Adoptaram-se os procedimentos de uma revisão sistemática da literatura e consultaram-se algumas bases de dados
online (Scientific Online Knowledge Library de Portugal; Google books; Macedonian National Library; e JSTOR digital
library dos Estados Unidos). Os descritores principais incluíam livros e manuais publicados apenas em inglês, entre
1995 e 2020. Selecionaram-se 48 livros e manuais com conteúdos relacionados com as competências profissionais
no apoio à família. Procedeu-se a uma análise dos mesmos considerando categorias definidas a priori (Data de
publicação, Editora, Editor(es), Manual/Título do Livro), e categorias emergentes dos materiais e definidas a posteriori
(Assunto; Pesquisa e prática; Pesquisa e prática; Desenvolvimento do conhecimento; Avaliação; e Intervenção). Os
principais temas das publicações remetiam para a Saúde Mental, a Psicologia e o Serviço Social, e os principais
conteúdos específicos estavam relacionados com o Desenvolvimento do Conhecimento, a Intervenção, a Pesquisa
e prática, e a Avaliação. Poucos livros eram especificamente dedicados ao desenvolvimento de competências dos
trabalhadores no apoio à família. Muitos dos livros não estavam disponíveis online e isso constitui uma limitação
deste estudo, não se podendo generalizar os resultados. Os livros/manuais selecionados evidenciaram a ausência de
diretrizes padronizadas para as competências dos profissionais no trabalho de apoio familiar pelo que mais pesquisas
e trabalhos são necessários.

REFLEXÕES SOBRE A APRENDIZAGEM BASEADA EM PROJETOS: ESTUDO DE
CASO SOBRE O USO DE METODOLOGIAS ATIVAS ASSOCIADAS A TECNOLOGIAS
DIGITAIS DURANTE A PANDEMIA
TIAGO PEREZ LEITÃO MACIEL (UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS), MARIA VIVIANE LISBOA DE VASCONCELOS (UNIVERSIDADE
FEDERAL DE ALAGOAS), CÉLIA MARIA SILVA PEDROSA (FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS),
ANA LYDIA VASCO DE ALBUQUERQUE PEIXOTO (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS), LANUSIA NUNES ALMEIDA
(FACULDADE DE MEDICINA/UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS) E BRUNA DE SÁ DUARTE AUTO (FACULDADE DE MEDICINA/
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS).

Abstract
Introdução: A vivência adquirida no Programa de Mestrado Profissional em Ensino na Saúde de uma universidade
pública brasileira, nas disciplinas “Avaliação do estudante” e “Avanço em métodos de ensino: avaliação e feedback
em sala de aula”, propiciou o desenvolvimento de estratégias virtuais, em disciplina específica, para implementar
diferentes habilidades a partir de metodologias ativas, especialmente no contexto pandêmico. Objetivos: analisar o
ensino-aprendizagem centrado na avaliação formativa, utilizando como ferramenta o feedback em ambiente virtual,
com produção de conteúdo acadêmico tecnológico, prático e inovador, com auxílio da aprendizagem baseada em
projetos. Métodos: estudo de caso de abordagem qualitativa, com aplicação de questionário acerca da percepção
sobre avaliação formativa, feedback e satisfação com o método de ensino utilizado. Resultados: Participaram 4
docentes e 50 estudantes do curso de graduação em medicina: 46% do sexo masculino e 54% do feminino, na faixa
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etária entre 23 e 33 anos. A inovação na ministração do conteúdo e nos tipos de avaliação, com a produção de
produtos educacionais, em um processo contínuo de interação entre docentes e estudantes, e entre estes, corroborou
o conceito de avaliação formativa, com melhora no ensino-aprendizagem, conforme relataram todos os estudantes.
Considerações finais: uma situação assertiva e real, envolvendo o uso de metodologias ativas associadas a tecnologias
digitais como estratégia para alcançar uma melhor avaliação formativa no cenário pandêmico, demonstrou ser o
estudo de caso uma importante tática, com maior assimilação e durabilidade do conhecimento para estudantes da
área da saúde. Reforça-se, ainda, que, no retorno gradual aos encontros presenciais, podemos otimizar o aprendizado
em ambientes controlados seguros (com simulações) para as práticas clínicas, antes do contato com pacientes reais.

CRIANDO UMA ORQUESTRA DE VIOLINOS NA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR: VOZES
DE ESPERANÇA
DAVYS ENRIQUE MORENO (UNIVERSIDADE DE AVEIRO).

Abstract
A Educação de Infância em Portugal e no Chile é considerada a primeira etapa da Educação Básica no processo de
educação ao longo da vida. No sentido de colmatar as limitações artístico-musicais das Educadoras de Infância foi
desenvolvido, no Chile, entre 2011 e 2013, em 3 jardins de Infância da rede da Junta Nacional de Jardines Infantiles
de Chile, um Projeto de Intervenção que contemplou um Programa de Formação Musical. Neste Programa de
Formação pretendeu-se melhorar as competências de 18 Educadoras ao nível da música, incluindo a aprendizagem
do instrumento violino, através da metodologia do Doutor Shinishi Suzuki. Após a realização deste Programa
de Formação, as Educadoras replicaram os conhecimentos obtidos junto das crianças para a aprendizagem do
instrumento violino. O presente estudo tem como objetivo avaliar os resultados obtidos no Projeto de Intervenção.
Para isso, foram elaborados e validados dois inquéritos por questionário direcionados às Educadoras de Infância e aos
Encarregados de Educação das crianças envolvidas. Da análise das respostas obtidas concluiu-se que as Educadoras
de Infância consideram que desenvolveram um bom trabalho colaborativo, melhoraram a convivência e a partilha
de saberes, aprenderam novas metodologias, por meio de aprendizagens significativos, incluindo a aprendizagem do
violino, e a incorporação da música nas suas atividades junto das crianças. Sentiram-se valorizadas como pessoas e
que os outros acreditavam nelas como profissionais. Conseguiram aprender e replicar os conhecimentos adquiridos
sentindo que produziram uma melhoria nas áreas do desenvolvimento das crianças, o que foi também reconhecido
pelos Encarregados de Educação. Por último, este estudo constitui um verdadeiro contributo para validar este tipo
de projetos mostrando que se potenciamos as competências das Educadoras de Infância na área da Música, elas
podem replicar os seus conhecimentos com as crianças com quem trabalham. Futuros projetos deste tipo poderão
ser replicados no futuro, noutros contextos, nomeadamente em Portugal.

METÁFORAS ANTROPOANIMALES. UN ACERCAMIENTO METODOLÓGICO PARA
UNA ETNOGRAFIA DE LA ALTERIDAD INTERESPECIE
DAVID FIGUEROA SERRANO (UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO) E ALMA ESLI BERNAL VALDÉS (UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO).

Abstract
Este texto se acerca a las reflexiones posthumanistas que han alentado nuevos referentes metodológicos como la
etnografía multiespecie. Asumimos que es importante partir de la dimensión creativa del animal humano en donde
se hacen presentes dos aspectos centrales: la necesidad de expresar la complejidad de un mundo tan diverso en sus
interacciones; por otro lado, la presencia metafórica como una dimensión creativa pero al mismo tiempo, definitoria
de la condición ontológica de las relaciones entre especies. El presente texto busca dar un acercamiento conceptual
y metodológico sobre la construcción metafórica de las relaciones interespecie. Para ello, partimos de dos estudios
de caso en comunidades indígenas de México: Una localidad mazahua del municipio de Ixtlahuaca, en el Estado
de México y una comunidad zapoteca en Oaxaca. Nos acercamos al análisis de la presencia animal, en específico
del perro, en la vida cotidiana, así como en la narrativa de tradición oral y la creación artística. Las convivencias
interespecie entre humanos y perros en estas poblaciones entraña la formación de un ethos que define las relaciones
pragmáticas y metafóricas de las entidades compañeras. Metodológicamente asumimos la necesidad de una
etnografía de la alteridad multiespecie, para comprender y generar una visión reflexiva sobre la representación y
resignificación de las experiencias compartidas. Las comunidades indígenas qua han forjado diferentes tradiciones
narrativas de largo aliento, ya sea orales, plásticas u otras, se apoyan de éstas para recrear sus imaginarios. Este
proceso creativo concibe diversas posibilidades del ser y del convivir con las entidades con las cuales se comparte
el mundo. Las relaciones interespecie se gestan a partir de inherencias y convivencias donde el “logocentrismo” no
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es el fundamento de diferenciación. La búsqueda y la cercanía con lo “animal” se genera a través de figuraciones
metafóricas donde la acción de su mito-praxis son latentes.

PESQUISA NETNOGRÁFICA SOBRE IMPORTÂNCIA DA ESPIRITUALIDADE E DA
RELIGIOSIDADE APÓS O DIAGNÓSTICO DE CÂNCER DE MAMA
CRISTINA DE SANTIAGO VIANA FALCÃO (UNIVERSIDADE DE FORTALEZA), CHRISTINA CÉSAR PRAÇA BRASIL (UNIVERSIDADE
DE FORTALEZA), PATRICIA MARIA SANTOS BATISTA (UNIVERSIDADE DE FORTALEZA), ANA MARIA FONTENELLE CATRIB
(UNIVERSIDADE DE FORTALEZA), ISABELLE CERQUEIRA SOUSA (UNIVERSIDADE DE FORTALEZA) E JULIANA CARNEIRO MELO
(UNIVERSIDADE DE FORTALEZA).

Abstract
Introdução: O câncer de mama acomete mulheres de diversas faixas etárias, gerando nelas sentimentos de medo,
angústia e insegurança diante do diagnóstico. Nesse contexto, a espiritualidade e a religiosidade auxiliam no
enfrentamento da doença. Objetivo: Analisar a percepção de mulheres sobre a importância da espiritualidade e
religiosidade após o diagnóstico de câncer de mama. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa netnográfica realizada
no site “Oncoguia”, por meio da leitura dos depoimentos das pacientes diagnosticadas com câncer de mama.
Incluíram-se 20 depoimentos das pacientes diagnosticadas com câncer de mama que durante o relato de sua
vivência apresentavam alguma palavra ou frases breves que remetesse a espiritualidade, tais como Deus, graças a
Deus, tenho fé em Deus, espiritualidade, Jesus, fé, dentre outros. A coleta de dados por meio da leitura de vários
depoimentos no devido site, excluindo os depoimentos que não contemplavam o objeto de estudo da presente
pesquisa: Espiritualidade como fortaleza para vencer os desafios durante o tratamento do câncer de mama. Utilizouse análise temática de Minayo para analisar os depoimentos selecionados. Após a leitura dos depoimentos emergiram
as seguintes categorias: Sentimentos no momento do diagnóstico e A importância da espiritualidade para não desistir
do tratamento. Resultados: Foram escolhidos 20 relatos, mas não foi possível caracterizar a amostra, pois nem todas
as participantes disponibilizam seus nomes/ iniciais/codinomes, assim como idade, estado civil, escolaridade, tempo
de diagnóstico, tipo cirurgia, dentre outros. Observou-se que os sentimentos de fortaleza para si e reverberando
as famílias é muito importante aliados a espiritualidade. Considerações finais: a Fé, a esperança de cura estavam
atreladas a espiritualidade, pois reforçam nos seus depoimentos a gratidão as pequenas e a valorização da vida.

PERCEPÇÃO DE ACADÊMICAS DO CURSO DE ESTÉTICA E COSMÉTICA SOBRE A
GORDOFOBIA
JORGIANNA BRAGA (UNIVERSIDADE DE FORTALEZA), CRISTINA FALCÃO (UNIVERSIDADE DE FORTALEZA), ANA MARIA CATRIB
(UNIVERSIDADE DE FORTALEZA), ALINE MARTINS (UNIVERSIDADE DE FORTALEZA), LUARA FRANÇA (UNIVERSIDADE DE
FORTALEZA) E MARIZA MARINHO (UNIVERSIDADE DE FORTALEZA).

Abstract
Objetivo: Analisar a percepção de acadêmicas do curso de Estética e Cosmética sobre a gordofobia. Metodologia:
Trata-se de um estudo qualitativo realizado em uma Universidade particular do município de Fortaleza/CE com cinco
acadêmicas do curso de Estética e Cosmética. A coleta foi realizada por meio de uma entrevista semiestruturada e
individual, e após transcrição e análise das falas de acordo com Minayo, emergiram as seguintes temáticas: Definição
de gordofobia; Inserção no espaço acadêmico do curso; Situações gordofóbicas sofridas no ambiente acadêmico, e
Conscientização no combate a gordofobia. Resultados: A análise das falas despertou para a definição de gordofobia
como preconceito e o julgamento das pessoas em relação ao corpo “gordo”, principalmente as alunas com formação
em Estética e Cosmética por serem “modelos” para seus clientes, ressaltando essa característica física desde
o período de formação acadêmica até a inserção no mercado de trabalho. Considerações Finais: As acadêmicas
do Curso de Estética e Cosmética participantes da pesquisa vivenciaram e/ou presenciaram algumas formas de
gordofobia, resultando na importância da conscientização dos futuros profissionais da estética e de seus clientes
sobre a gordofobia pois, muitas vezes, as acadêmicas se sentem pressionadas a adequação aos padrões impostos
para se apresentarem como “modelo” para seus clientes.
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COMUNICAÇÃO COM ESTUDANTES DE EDUCAÇÃO SUPERIOR NO BRASIL EM
SITUAÇÃO PANDÊMICA
MARIA ANGÉLICA DE MOURA BUENO (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ-UFPR/ BRASIL) E MARIA RITA DE ASSIS CESAR
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ-UFPR/ BRASIL).

Abstract
Este artigo explora a experiência qualitativa em uma universidade pública do sul do Brasil por meio da realização
de projeto de extensão em Pró-reitoria de Assistência Estudantil com a identificação de indicadores psicossociais
de estudantes de educação superior no Brasil e intervenções correlatas. Durante a situação de pandemia mundial,
objetivamos descrever a vivência com estudantes ingressantes, denominados IN, no espaço comunitário como
metodologia qualitativa de comunicação em fortalecimento do estudante de educação superior pública no território
institucional. Destaque ao Território concebido como fortalecimento da subjetividade estudantil e construção de
ações acadêmicas institucionais. A metodologia de comunicação seguiu realização de Oficinas grupais IN de forma
on-line/virtual pela sistematização de envio de Convites aos estudantes INgressos pelo aplicativo Teams (office 365)
com explicações sobre objetivo, metodologia e público alvo. As Oficinas IN ocorrem desde surgimento da pandemia
de COVID-19, obtendo resultados de ativa participação em 2021. Obteve-se com estudantes Ingressantes, a
devolução de preenchimento de Formulário com 491 participantes e com 67 estudantes nas Oficinas IN semanais.
As conclusões apontam ao favorecimento da comunicação entre os estudantes INgressantes em momentos de
trocas na construção de ideários sobre presença na universidade pelos formulários entregues virtualmente e pela
participação nos encontros IN virtuais. Igualmente, se relaciona a criação do e-mail institucional próprio in@ufpr.
br e conta na rede social Instagram @in.ufpr como canais fundamentais de comunicação em publicações semanais
de divulgação, objetivos e convite às oficinas on-line. Este artigo, portanto, explora a dimensão da comunicação
sócioemocional estudantil na minimização da evasão e permanência universitária, em especial, de grupos sociais
vulneráveis, visando garantia de responsabilidade institucional.

A EXPERIÊNCIA COM A ABORDAGEM DE NECESSIDADES DE SAÚDE EM UM
CURRÍCULO DE MEDICINA: ANÁLISE À LUZ DA TEORIA FUNDAMENTADA NOS
DADOS
ANA CAROLINA NONATO (FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA), DANIELLE ABDEL MASSIH PIO (FACULDADE DE MEDICINA DE
MARÍLIA) E JULIANA RIBEIRO DA SILVA VERNASQUE (FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA).

Abstract
Introdução A formação médica com enfoque nas características biopsicossociais da saúde do indivíduo é uma
conquista recente e ainda não heterogênea. Considerando o papel fundamental do professor na formação do
estudante de medicina, nasce a necessidade de um estudo que responda: “como é a experiência dos professores
do curso de medicina da instituição em relação à abordagem do conceito de necessidades de saúde e quais fatores
influenciam positivamente ou negativamente este processo?”. Objetivos: Esta pesquisa busca compreender
a experiência dos professores do curso de Medicina da XXX quanto à abordagem do conceito de Necessidades
de Saúde na operacionalização do currículo integrado e orientado por competência. Métodos: A pesquisa tem
abordagem em vertente qualitativa, orientada pelo referencial metodológico da Teoria Fundamentada nos Dados
(TFD). Entrevistas semidirigidas foram conduzidas remotamente, com um roteiro de entrevista. Os procedimentos
de microanálise e de codificação aberta já foram realizados, estando a pesquisa na codificação axial. Resultados:
Foram realizadas 17 entrevistas. Emergiram, até o momento, 7 elementos. Estas análises trouxeram a necessidade de
avaliar os documentos institucionais, especialmente o projeto pedagógico do curso e dos denominados cadernos de
série. Foram elencados os problemas identificados pelos professores, que servirão como subsídio para a elaboração
de estratégias de educação permanente a fim de melhor preparar os professores para essa abordagem. Conclusões:
Considerando o objetivo do trabalho e a pergunta de pesquisa, a utilização da TFD possibilitou a organização da
amostragem de modo a contemplar a diversidade de atores e atuações dentro do curso de medicina, possibilitando
espaço de fala para professores de todas as séries, unidades educacionais e grupos gestores e de construção. Além
disso, a análise preliminar demonstrou a necessidade de complementar a investigação com a análise qualitativa dos
documentos institucionais sobre o curso, possibilitando diálogo e paralelos entre estes e os dados emergentes das
entrevistas.
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A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA: AS ESTRATÉGIAS DE PLANEJAMENTO
INTERSETORIAL PARA O CUIDADO EM SAÚDE
DANIELE QUEIROZ (UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA), RENATA VERAS (UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA), ANANDA MENEZES
(UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA) E ADAILTON COSTA FILHO (UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA).

Abstract
Introdução A população em situação de rua (PSR) se caracteriza por ser um grupo heterogêneo sem domicílio
permanente que pernoita em logradouros públicos ou unidades de acolhimento provisórios. Nas últimas décadas
essa população vem aumentando gradativamente, tornando-se urgente a criação de políticas públicas voltadas para
esse segmento. Nesse sentido, questiona-se quais as orientações teórico-metodológicas utilizadas nas produções
científicas acerca da PSR. Objetivo: Esse artigo tem como objetivo analisar a produção científica existente acerca
dos programas e projetos desenvolvidos com a população em situação de rua. Método: Foi realizado a partir de uma
revisão sistemática de literatura realizada nas bases de dados Scientific Eletronic Library Online (Scielo), Biblioteca
Virtual em Saúde (BVS) e Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs), com a utilização
dos descritores e operadores booleanos (em maiúsculo): população de rua AND projeto. Resultados: Com base na
análise dos 10 artigos selecionados, os resultados foram organizados e apresentados em três categorias: assistência
social, cuidados em saúde e gestão pública da política. Conclusões: Assim, percebeu-se uma tendência em enfatizar
a necessidade de políticas assistencialistas e o cuidado à saúde dessa população, incluindo as pessoas trans e as
gestantes. A intersetorialidade foi, marcadamente, a estratégia apontada como diretriz política necessária para o
planejamento de programas e projetos voltados para a PSR. Os resultados desse estudo indicam, portanto, para
a necessidade de aumentar a produção científica acerca dessa população, assim como para a criação de políticas
públicas intersetoriais que extrapolem as ações de assistencialismo, visando a promoção da saúde e qualidade de
vida desses cidadãos

ALTERAÇÕES COGNITIVAS E DE MEMÓRIA NA COVID-19: REVISÃO INTEGRATIVA
DA LITERATURA
BIANCA COSTA DIAS (FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA), LARISSA CANELA RUIZ EVANGELISTA (FACULDADE DE MEDICINA
DE MARÍLIA), GUILHERME HENRIQUE CARDOZO MAZER (FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA), ANA CAROLINA ROCHA PAES
DE FIGUEIREDO FERRAZ (FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA), VITÓRIA COLOZIO TAHAN (FACULDADE DE MEDICINA DE
MARÍLIA) E ELZA DE FÁTIMA RIBEIRO HIGA (FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA).

Abstract
Resumo: A COVID-19 é uma doença com elevada prevalência mundial, declarada pandemia, em março de 2020,
pela OMS. Nesse contexto, apresenta sintomas relacionados aos sistemas respiratório, circulatório e cognitivo. As
alterações cognitivas podem ser definidas como déficits na atenção, linguagem e aprendizagem não verbal, memória
de curto prazo e de trabalho, processamento visual e auditivo, resolução de problemas e da função motora. Apesar
do impacto significativo na vida dos pacientes, observa-se escassez literária acerca dessas alterações; Objetivo
Analisar evidências literárias sobre as alterações cognitivas e de memória pós-infecção por COVID-19; Método
Trata-se de uma Revisão Integrativa da Literatura desenvolvida em seis etapas. A busca foi realizada por meio dos
descritores COVID-19, Memória, Transtornos da memória, Cognição, e Disfunção cognitiva, nas bases de dados
LILACS e MEDLINE. Foram localizados 2483 artigos, lidos integralmente 75 e incluídos na RIL 27 estudos qualitativos
e quantitativos. Critérios de inclusão: estudos primários nos idiomas inglês, português e espanhol, publicados entre
2019 e 2021 e que respondiam à pergunta de pesquisa. Critérios de exclusão: artigos de revisões e de opinião,
dissertações, teses, resenhas, editoriais, livros e anais de congressos; Resultados Dos 27 artigos selecionados, foram
evidenciadas três categorias analíticas: 1. Alterações cognitivas - falta de atenção, concentração, orientação, confusão
mental, dificuldades em encontrar palavras e lentidão mental; 2. Alterações de memória - comprometimento na
memória de curto e lonzo prazo, verbal, de trabalho e déficit na codificação; e 3. Delirium - distúrbios de flutuação
da atenção e cognição, não explicados por doenças neurológicas pré-existentes e Considerações Finais A pesquisa
qualitativa permitiu a compilação das evidências literárias que identificaram alterações de cognição e de memória
pós-COVID-19, em maior ou menor proporção. O presente resultado pode subsidiar o cuidado em saúde nessa fase
da doença e realização de novas pesquisas.

71

2022

LIBRO DE RESÚMENES DEL 11º CONGRESO IBERO-AMERICANO EN INVESTIGACIÓN CUALITATIVA // 12 a 15 Julio 2022 // A Coruña (España)

VIVÊNCIAS DOS TRABALHADORES DO INSTITUTO MÉDICO LEGAL DE BELO
HORIZONTE FRENTE AO ROMPIMENTO DA BARRAGEM B1, DA MINA DO
CÓRREGO DO FEIJÃO, EM BRUMADINHO, MINAS GERAIS, BRASIL
CLÁUDIA SUELI DA ROCHA (INSTITUTO MÉDICO LEGAL DE BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS), JANDIRA MACIEL DA SILVA (UFMG)
E LUIZ SÉRGIO DA SILVA (UFMG).

Abstract
INTRODUÇÃO: O rompimento da Barragem B1 da Mina de Córrego do Feijão, em Brumadinho, Minas Gerais, Brasil,
em 25 de janeiro de 2019, resultou em destruição ambiental, sofrimentos e mortes. OBJETIVO: O objetivo deste
estudo é discutir a atuação dos profissionais do Instituto Médico Legal de Belo Horizonte, Minas Gerais, frente
à realização das perícias técnico-científicas nas vítimas fatais e no atendimento aos seus familiares, provocado
pelo rompimento da barragem. MÉTODOS: Foi realizado estudo quali-quantitativo, do tipo descritivo-explicativo,
cujos instrumentos foram questionários estruturado e semiestruturado aplicados aos trabalhadores do instituto,
que abordaram aspectos sociodemográficos, dificuldades pessoais e estruturais para a realização do trabalho
e a percepção dos mesmos neste trabalho específico. Adicionalmente, são apresentados dados quantitativos e
descritivos acerca das necropsias realizadas. São também apresentados dados quantitativos. RESULTADOS: Os
resultados da pesquisa sugerem que a composição e atuação da equipe multidisciplinar foram essenciais para o
êxito do trabalho observando-se dificuldades em relação ao espaço, pessoal e equipamentos. O trabalho da equipe
multidisciplinar trouxe a partir da vivência: aprendizado, superação, cargas, riscos e sofrimento no processo de
trabalho. CONCLUSÕES: Concluiu-se que a atuação de todos os profissionais envolvidos permitiu a recepção dos
corpos das vítimas fatais, o acolhimento dos seus familiares e a identificação e liberação dos corpos para os devidos
trâmites legais e sepultamento. No contexto histórico do Instituto Médico Legal de Belo Horizonte, Minas Gerais,
o desastre em massa do dia 25 de janeiro de 2019, em Brumadinho/MG, é um marco referencial que explicita a
atuação pericial e técnica multidisciplinar dos profissionais envolvidos em um dos maiores acidentes de trabalho
ampliado, com vítimas fatais, ocorrido no Brasil.

PLANO DE CONTINGÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NA PANDEMIA COVID19 NO
BRASIL: IMPLEMENTAÇÃO E TRANSVERSALIDADE
SELMA APARECIDA LEITE DE ANDRADE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS UFG CAMPUS GOIÁS), ANDRÉA ABRAHÃO COSTA
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS UFG CAMPUS GOIÁS, BRASIL) E TIAGO LEITE RAMIRES (PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA
DE GOIÁS – PUC GO).

Abstract
Esta pesquisa, na Fase II de seu desenvolvimento, objetiva revisar, explorar, identificar e mapear os Planos de
Contingência PLANCON da Assistência Social elaborados na pandemia de COVID-19 entre 2020 e 2021 nas capitais
do 26 Estados e DF para identificar e explorar as questões lógicas, técnicas e políticas do planejamento e da gestão
de medidas preventivas e mitigadoras para a proteção e a defesa civil como estratégia de resposta nessa situação
de emergência. Considerada como desastre natural, a pandemia foi inserida no subgrupo biológico, com aumento
brusco, significativo e transitório da ocorrência de doenças infecciosas geradas por vírus (COBRADE,2020). No
Brasil, para orientar atuação na resposta às emergências, oS PLANCON previstos na Política Nacional de Proteção e
Defesa Civil,. A capilaridade do Sistema Único da Assistência Social (SUAS) na política de proteção social brasileira,
em conexão com o Sistema Único de Saúde (SUS) possibilita potenciar a elaboração dos PLANCON da Assistência
Social para atuação na Covid-19 nos 27 Estados e 5.570 municípios. Como estudo exploratório, descritivo, de caráter
preponderantemente qualitativo, conta com revisão de literatura e Análise de Conteúdo com apoio do software
webQDA, por meio de ambiente colaborativo e distribuído, Nesta Fase II de busca online constataram-se, a priori,
diferentes níveis de óbices no acesso aos planos. Como resultado, após a finalização de todas as fases (I, II, III e IV),
espera-se que a pesquisa possa contribuir para subsidiar a reflexão e o debate de novas metodologias de trabalho na
gestão das políticas públicas de proteção social.
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IMPLEMENTAÇÃO DO BRINQUEDO TERAPÊUTICO EM UNIDADES PEDIÁTRICAS
HOSPITALARES: PERSPECTIVA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE INTEGRANTES DO
BRINQUEINSTEIN
FABIANE DE AMORIM ALMEIDA (FACULDADE ISRAELITA DE CIÊNCIAS DA SAÚDE ALBERT EINSTEIN), CAROLLINE BILLETT MIRANDA
(FACULDADE ISRAELITA DE CIÊNCIAS DA SAÚDE ALBERT EINSTEIN) E EDMARA BAZONI SOARES MAIA (UNIVERSIDADE FEDERAL
DE SÃO PAULO).

Abstract
Introdução: Os benefícios da aplicação do brinquedo terapêutico (BT) em pediatria são amplamente divulgados
na literatura. As evidencias sustentam seu uso no cuidado da criança hospitalizada com impacto positivo na
diminuição da ansiedade e do medo, não apenas dela, mas de seus familiares. Este estudo buscou investigar sobre
a percepção dos profissionais de um grupo de referência para aplicação do BT em relação à sua implementação
em uma unidade pediátrica hospitalar. Objetivos: compreender como os profissionais de um grupo de referência
sobre o brincar (BrinquEinstein) avaliam o processo de implementação sistemática do BT em unidades pediátricas
hospitalares; delinear os fatores facilitadores e as barreiras para que esta implementação ocorra na perspectiva
destes profissionais. Método: Estudo exploratório, de abordagem qualitativa, desenvolvido nas unidades pediátrica
e de terapia intensiva de um hospital geral, de extraporte, da cidade de São Paulo, com profissionais que pertencem
a um grupo de referência em brincar. Os dados foram coletados por meio de entrevista semiestruturada individual e
audiogravada, sendo analisados a partir da análise temática. Resultados: da análise das entrevistas, emergiram dois
temas que representam a perspectiva de integrantes do BrinquEinstein sobre o processo de implementação do BT:
“vivenciando um processo transformador” e “estabelecendo perspectivas futuras”. Conclusão: Para os profissionais
é imprescindível que o uso do BT se torne uma prática rotineira nos diferentes contextos de atendimento à saúde
da criança. Gestores e instituições têm papel fundamental na implementação desta prática, na identificação das
necessidades e busca de soluções para a sua execução.

IMPACTO Y MODOS DE USO DE LAS REDES SOCIALES: UNA REVISIÓN
SISTEMÁTICA DE LITERATURA 2017-2021
MINERVA MONTEMAYOR GARZA (UDEM) E CAROLINA TAPIA CORTES (UDEM).

Abstract
La llegada de la pandemia trajo consigo un aumento exponencial del uso de las redes sociales por parte de los jóvenes,
ya que constituyó el principal medio de interacción y comunicación. No obstante, las investigaciones a cerca del tema
han sido limitadas y a su vez, no se reportan estudios en relación con la sistematización de la literatura científica en
torno al tema. En este sentido, el objetivo de la presente investigación es analizar el impacto y los modos de uso de
las redes sociales por parte de los jóvenes entre el 2017-2021. Se realizó una revisión sistemática de literatura a
partir de cuatro etapas: planeación, selección, extracción y ejecución. Después de aplicar los criterios de inclusión
y exclusión, el análisis se realizó con una muestra de 20 documentos. La metodología fue de corte cualitativo por
medio de una codificación ecléctica y la recodificación. Los resultados demuestran que el impacto del uso de las
redes sociales se concentró en riesgos asociados con los fenómenos phubbing, fitspiration y el phishing. De igual
forma, se evidencia el efecto de los influencers, la diversidad de contenidos de interés, la preferencia en el horario de
uso, el tipo de dispositivo que utilizan para conectarse, las redes sociales más utilizadas, el tipo de habilidades que
han desarrollado con el uso, los beneficios, finalidades y los miedos que enfrentan los jóvenes dentro de las redes
sociales. En cuanto a los modos de uso de las redes sociales se encontraron: usos positivos, negativos, educativos,
motivante, característicos y alternativos.

EL AUTORRECONOCIMIENTO ORGANIZACIONAL: UN FACTOR SUBJETIVO Y
CLAVE PARA LA CAPACIDAD DE ABSORCIÓN
GABRIEL JACOB VELANDIA PACHECO (UNIVERSIDAD DE LA COSTA CUC), MANUEL ALFONSO GARZÓN CASTRILLÓN (FUNDACIÓN
PARA LA INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO EDUCATIVO EMPRESARIAL (FIDEE) E ADALBERTO ESCOBAR CASTILLO (UNIVERSIDAD
DE LA COSTA).

Abstract
Desde la literatura disponible, se define a la adquisición organizacional de conocimientos como la capacidad de
identificar, evaluar y adquirir conocimientos externos que se consideran críticos para las operaciones. Sin embargo,
resulta confuso el aspecto de cómo una empresa en su desempeño fáctico realiza la identificación y evaluación del
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conocimiento que serviría como punto de referencia para los gerentes, debido a que en este proceso se involucran
fuertemente las subjetividades de los individuos que conforman la organización. En este sentido, el propósito es
explorar el autorreconocimiento organizacional como una actividad clave para identificar y evaluar el conocimiento y la
capacidad para absorberlo. Para lograrlo, este trabajo adopta un enfoque cualitativo y exploratorio. Utiliza la observación
no participante y la entrevista semiestructurada aplicada a directivos; apoyado en las bitácoras de campo y guías de
entrevistas. Las entrevistas fueron analizadas con la ayuda del software Atlas.Ti ® Versión 7.5.7. Los hallazgos sugieren
que cuando las organizaciones desarrollan la capacidad de auto reconocerse, se desempeñan mejor en los procesos de
absorción de conocimiento, al obtener referencias más definidas para identificarlo y valorarlo. Además, las relaciones
de subordinación en las estructuras organizacionales dificultan el proceso de autorreconocimiento y la identificación
de discrepancias en el entorno. Concluye que el autorreconocimiento es una capacidad organizacional que involucra
la historia de la organización, la claridad de los objetivos, la construcción de sentido, las capacidades individuales y la
confianza en los empleados, que son relevantes para la identificación del conocimiento a ser absorbido. Finalmente, se
demuestra el importante aporte que el enfoque cualitativo realiza a las ciencias administrativas.

APORTACIONES A LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA: ESTUDIO EN EL DISEÑO DE
BUNGE, MAXWELL Y FLICK
ROLANDO CASTILLO SANTIAGO (UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO).

Abstract
En una investigación, el diseño es la base de la cual se parte para comenzar a desarrollar el trabajo, existen diversas
teorías expuestas que proponen diferentes maneras de establecer o crear el diseño de la investigación cualitativa,
entre las destacables se encuentran las de Maxwell y Flick, resultando trascendental estudiar a Bunge debido a que a
partir de él se esclarece lo que debe entenderse por investigación científica. A través del siguiente artículo se pretende
comparar e identificar las principales aportaciones de cada autor en el aspecto metodológico y a la investigación
cualitativa. Mediante el estudio comparado de las teorías de cada autor se logra sustraer y destacar los componentes
que cada uno señala como los esenciales para un diseño de investigación con la finalidad de que, partiendo de
este contraste, los investigadores puedan consultar el diseño que sea más acorde para sus investigaciones, o si es
posible, crear su propio diseño con base en los elementos propuestos por Bunge, Maxwell o Flick, adaptando los
componentes que ellos opinan son los esenciales a las necesidades de su propio trabajo, ya que, si bien los autores
proponen un diseño que a su perspectiva es el ideal para realizar y desarrollar un trabajo de investigación a fondo y
de la manera correcta, no es una obligación para cada investigador el seguir sus diseños explícitamente, puesto que
para cada investigación debe elegirse el diseño que más se acople al estilo que el investigador decida usar o el que
considere idóneo para su propia investigación.

A TESE METODOLÓGICA: METODOLOGIA VISTA COMO TEORIA E TEORIA COMO
METODOLOGIA
ISABEL CAMALHÃO (ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO JOÃO DE DEUS) E SERAFIM CAMALHÃO (CIES - ISCTE-IUL).

Abstract
A tese metodológica é um projeto antigo que visa ver os trabalhos nas Ciências Sociais do ponto de vista metodológico
em vez do teórico. Os objetivos desta proposta podem ser diversos, mas os centrais são avaliar o trabalho científico
efetuado, validando-o e melhorar uma investigação no seu decurso ou posteriormente. O que é proposto neste
artigo não é novidade, tendo sido encontrado em muitas obras metodológicas com exemplos de boas e más práticas,
assim como sugestões de como se deveria proceder. Na pesquisa efetuada para este artigo não se encontraram obras
que do início ao fim tivesse efetuado uma análise vista do ponto técnico e metodológico. A proposta que é aqui
apresentada consiste em fazer uma tese dentro de outra tese, invertendo os polos, a metodologia vista como teoria
e a teoria vista como metodologia. Nesta inversão dá-se mais atenção à metodologia, aprofundando-a indo além do
mero procedimento, assim como a todos os elementos que em nome da redução foram omitidos do trabalho final.
A tese metodológica é principalmente qualitativa, não visa a universalidade e a representatividade estatística, mas
sim a transversalidade e intersecçionalidade dos métodos assim como das técnicas. Apesar de ser uma metodologia
qualitativa, existe uma abertura quer para metodologias mistas quer quantitativas. A ideia central defende que
qualquer investigação quantitativa ou qualitativa é única porque se realiza num contexto social, cultural, económico
e temporal único. Os métodos e as técnicas são transversais a cada contexto, mas tomam formas específicas perante
a especificidade de cada investigação. Neste campo pode recorrer-se à abdução quer à indução analítica, olha-se
para uma investigação de uma forma aberta com todo o seu potencial. No final resulta o desenvolvimento de um
olhar crítico com a tomada de consciência do trabalho realizado.
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SER ENFERMEIRO OBSTETRA E MEDIADOR INTERCULTURAL NA INTERAÇÃO
COM MULHERES GRÁVIDAS MIGRANTES
EMÍLIA COUTINHO (ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE - INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU), ANA RAQUEL DUARTE DOMINGOS
(HOSPITAL PROF. DR. FERNANDO FONSECA EPE), ALCINDA REIS (INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTARÉM) E VITÓRIA PARREIRA
(ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DO PORTO, PORTUGAL).

Abstract
Num mundo progressivamente mais multicultural, na interação com a mulher migrante, o enfermeiro obstetra
procura desenvolver estratégias de mediação intercultural para um cuidado culturalmente competente Objetivos
Compreender o significado atribuído pelo enfermeiro obstetra às práticas de mediação intercultural durante a
interação com a mulher grávida migrante. Métodos Estudo qualitativo, com recurso ao método fenomenológicohermenêutico, utilizando a entrevista fenomenológica. Aceitaram participar no estudo dez enfermeiros a exercerem
funções no bloco de partos de um hospital da Grande Lisboa. Recorreu-se à análise qualitativa de dados, apoiada
pelo Nvivo12. Este estudo insere-se no âmbito do projeto Mediadores Interculturais nas Unidades de Saúde –
MEIOS – Mediação Intercultural e Outcomes em Saúde, desenvolvido pela Rede de Ensino Superior em Mediação
Intercultural, promovido pelo Alto Comissariado para as Migrações, autorizado pela CNPD e Comissão de Ética da
Instituição onde foi realizado o estudo; Resultados Emergem três categorias: Estratégias utilizadas pelo enfermeiro
obstetra para se tornar mediador intercultural com destaque para: Consolidar o conhecimento cultural; a categoria
Práticas do mediador intercultural percecionadas pelo enfermeiro obstetra com realce para: construir pontes entre
os profissionais e as mulheres migrantes, possibilitar ao enfermeiro obstetra prestar melhores cuidados, conhecer
a cultura da mulher migrante, permitir ao enfermeiro obstetra compreender as necessidades da mulher migrante e
ajudar a mulher migrante a compreender os cuidados prestados; e, por fim, a categoria Dificuldades reconhecidas
pelo enfermeiro obstetra para se tornar mediador intercultural com destaque para o défice de formação em relação à
diversidade cultural e imigração Conclusões. Os enfermeiros reconhecem a importância de um mediador intercultural
na maternidade. Contudo, deparam-se com dificuldades para o estabelecimento da interação, o que os leva a adotar
estratégias de mediação intercultural para promover cuidados culturalmente congruentes, e melhor compreensão
das necessidades da mulher migrante que se refletirá em maior qualidade de cuidados, saúde e bem-estar.

SISTEMAS SOCIALES, MUJERES Y HOMBRES, VEJECES Y CALIDAD DE VIDA
INTERDEPENDENCIA ENTRE SALUD, EDUCACIÓN Y SOCIODEMOGRAFÍA
MARTHA ELENA SILVA PETRUZ (UNIVERSIDADE METROPOLITANA (BARRANQUILLA - COLOMBIA)), GUILLERMO STAADEN
MEJÍA (UNIVERSIDADE METROPOLITANA), OLGA SUÁREZ LANDAZÁBAL (UNIVERSIDADE METROPOLITANA (BARRANQUILLA COLOMBIA)), ESTEFANY ACUÑA REYES (UNIVERSIDADE METROPOLITANA (BARRANQUILLA - COLOMBIA)) E ARTURO PEDROZA
PEDROZA (UNIVERSIDADE METROPOLITANA (BARRANQUILLA - COLOMBIA)).

Abstract
Este artículo es resultado de una investigación cualitativa realizada en Barranquilla (Colombia) que indagó sobre
la caracterización gerontagógica desde la educación social en torno al proceso de envejecimiento y las vejeces
considerando al género (femenino, especialmente). Los resultados del estudio arrojan según las narrativas emergentes
interesantes reﬂexiones en cuanto a las nuevas formas de envejecimiento en mujeres y hombres de acuerdo a la
estructura, función y organización de diversos sistemas sociales, interdependientes realimentadores favorables/
desfavorables de la calidad de vida de quienes participaron en el estudio.

PESQUISA QUALITATIVA EM CIÊNCIAS SOCIAIS COM O USO DE CARTAS:
DIRETRIZES METODÓGICAS E CAMINHOS DENTRO DOS ESTUDOS FEMINISTAS
MARINA DE FARIA (UNIVERSIDADE DE COIMBRA).

Abstract
Introdução- As cartas têm sido utilizadas como recurso de pesquisa em áreas diversas. Adicionalmente, quando
tais cartas são escritas por mulheres, elas podem revelar elementos apagados das narrativas hegemônicas.
Entretanto, a despeito de sua potencialidade como narrativa autobiográfica, as cartas não são comumente utilizadas
como instrumentos de coleta de dados em pesquisas qualitativas em ciências socais com foco em fenômenos
contemporâneos. Objetivo- Diante de tal cenário, o ensaio parte do exercício de pensar o uso da carta como
ferramenta para buscar diminuir o silenciamento feminino histórico, com o objetivo de propor diretrizes para a
utilização de cartas em pesquisas com foco em fenômenos contemporâneos em Estudos Feministas. Método- Para
dar corpo a tais diretrizes foi fundamental a realização de pesquisa bibliográfica e, principalmente, a condução de um
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estudo empírico no qual pude fazer uso da escrita epistolar como metodologia de coleta de dados. Tal estudo contou
com 12 cartas de mulheres migrantes brasileiras. Resultados- Da revisão de literatura e do exercío impíco realizado
decorreram informações e proposições- organizadas nos resultados da pesquisa em forma de diretrizes originaisque podem ser úteis para outras pesquisadoras e pesquisadores que pretendam seguir tal caminho metodológico. As
10 diretrizes propostas, quando tomadas em conjunto dão conta da riqueza de possiblidade do uso de cartas como
ferramenta metodológica em pesquisas com foco em fenômenos contemporâneos e com protagonismo de mulheres.
Conclusões Foi surpreendente constatar a riqueza das cartas nas narrativas de história de vida. Tal riqueza fica clara
quando se pensa na amplitude e na potência das diretrizes que foram criadas. E é também exatamente por causa de
tamanha riqueza que o trabalho com cartas deve ser cuidadoso, delicado e sensível para não se cair na armadilha de
uma análise extrativista com um material que tem por essência o protagonismo de suas autoras.

A TÉCNICA DE FOCUS GROUP EM PESQUISA QUALITATIVA - UMA PROPOSTA EM
INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
JANDIRA ROCHA (UNIVERSIDADE DE AVEIRO).

Abstract
Neste estudo apresenta-se a técnica de Focus Group ou grupos focais, como parte integrante da metodologia de
Investigação e Desenvolvimento – I&D, de um estudo em andamento em um programa doutoral Europeu no ano de
2022. O Objetivo desta proposta é evidenciar as cinco etapas da técnica de grupo focal, articulada como método
aplicado em fases adequadas para o estudo em Investigação e Desenvolvimento, que é uma metodologia que se
estrutura na perspectiva das práticas científicas em razão dos avanços tecnológicos e científicos, desde a década de
1980 por John Dewey, quando promovidos por investigações direcionadas no desenvolvimento de habilidades para
resolução de problemas específicos e com significado social, passíveis de serem aplicados ou replicados em contextos
diversos, propiciando base para a criação de novos produtos ou melhoramentos de processos ou sistemas, que se
assinala de interesse neste estudo em questão que se encontra em desenvolvimento no programa acadêmico doutoral,
e cuja a apresentação da técnica de focus Group perpassa, através do Método dividido em cinco fases: Sendo a primeira
fase de Planejamento, a segunda fase de Preparação, a terceira fase de Moderação, a quarta fase de -Análise de dados e
a quinta fase de divulgação dos resultados no processo fundamentado em toda sua aplicação, propiciando desta forma,
reflexão sobre sua adequação à metodologia qualitativa e gerando como Resultado o destaque de suas potencialidades
e limitações quando aplicadas em Investigação e Desenvolvimento, e também como contribuição aos pesquisadores
sobre grupos focais nas análises associadas a Metodologia de Investigação e Desenvolvimento.

REFLEXIONES DEL PROFESORADO DE SECUNDARIA SOBRE LA UTILIDAD Y
VIABILIDAD DE LAS TÉCNICAS PARTICIPATIVAS EN EL SISTEMA EDUCATIVO
FORMAL
JUAN LUIS CABANILLAS-GARCÍA (UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA Y DE SALAMANCA), CARLOS JAVIER RODRÍGUEZ-JIMÉNEZ
(UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA), JOSÉ MARÍA CORRALES VÁZQUEZ (UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA), MARÍA CRUZ
SÁNCHEZ-GÓMEZ (UNIVERSIDAD DE SALAMANCA), ÁNGEL LOSADA-VÁZQUEZ (UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE SALAMANCA) E
MARÍA LOSADA-MONCADA (UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA).

Abstract
: En la sociedad actual, se producen grandes cambios de forma fugaz. El avance tecnológico, implica que el profesorado
se deba de adaptar y reinventarse constantemente y que su proceso formativo se desarrolle a lo largo de toda su vida.
Ya no es suficiente el tener una titulación o cualificación para lograr el éxito o la felicidad. Al desempeño profesional
hay que sumarle unas competencias clave, como la capacidad de comunicación, de relación, la actitud, etc. junto a
la flexibilidad para aceptar los retos y desafios que surgen en el día a día. Se desarrollaron doce actividades, basadas
en el ciclo del aprendizaje experiencial de Kolb y la Teoría del Aprendizaje Experiencial de Dewey con el alumnado
de un Centro Educativo de Secundaria con el objetivo de observar y comprobar el grado de utilidad y viabilidad del
proyecto. La investigación se basó en el paradigma cualitativo a través del análisis de contenido de las entrevistas
semiestructuradas que se le realizaron a cuatro docentes del Centro, que participaron en la experiencia. Se diseñó
una tabla de categorías con un proceso mixto: deductivo e inductivo. Entre las principales conclusiones obtenidas,
se detaca que las actividades realizadas han fomentado la participación del alumnado, han aprendido los contenidos
tratados, su curiosidad y su capacidad de organización y su autonomía. Por otra parte, se ha obtenidos una valoración
muy positiva por parte del profesorado y destacan que para que la experiencia pueda ser viable en otros Centros
Educativos, es necesaria una buena organización de todos los agentes implicados y de la propia comunidad educativa,
a la vez que es necesaria una implicación del profesorado. El uso de una metodología cualitativa en esta investigación,
ha permitido profundizar en la opinión de los agentes implicados, para mejorar y divulgar la experiencia.
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REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM BRASILEIROS
SOBRE A COVID-19 NO CONTEXTO DA SAÚDE MENTAL
MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO SOUSA NÓBREGA (ESCOLA DE ENFERMAGEM DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP)),
PRISCILA MARIA MARCHETI (UNIVERSIDADE FEDERAL DO MATO GROSSO DO SUL (UFMS)), SÔNIA REGINA ZERBETTO
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS (UFSCAR)), LARISSA ALMEIDA RÉZIO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
(UFMT)), ALINE MACÊDO QUEIROZ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ), ANDERSON REIS DE SOUSA (UNIVERSIDADE FEDERAL DA
BAHIA) E WANDERSON CARNEIRO MOREIRA (ESCOLA DE ENFERMAGEM DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP)).

Abstract
Resumo: Objetivo: Analisar as representações sociais dos profissionais de enfermagem residentes no Brasil sobre a
pandemia da Covid-19 no contexto da saúde mental. Método: estudo qualitativo com 719 profissionais das cinco
regiões geográficas. Coleta realizada a partir da utilização de formulário virtual. Empregou-se o software IRaMuTeQ®️
para preparo do material empírico e Análise de Conteúdo Temática, e interpretação à luz do referencial teórico das
Representações Sociais. Resultados: As representações sociais dos profissionais de enfermagem são elaboradas na
esfera do processo de trabalho precarizado e nas vivências naturalizadas da construção social da profissão. Conclusão:
Estratégias que incidam no processo de trabalho e no apoio para lidarem com seus sentimentos são necessárias, além
do investimento na consciência de classe e do modo de produção no qual os profissionais de enfermagem estão
inseridos.

ANÁLISE QUALITATIVA NOS NEGÓCIOS COM WEBQDA – INQUÉRITO DE
SATISFAÇÃO DO CLIENTE NO SETOR DA SAÚDE
DIAMANTINO JOSÉ RIBEIRO (CEFAGE - UNIVERSIDADE DE ÉVORA) E JOÃO FILIPE RIBEIRO (UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR).

Abstract
Introdução: A análise qualitativa no setor empresarial traduz-se no uso de métodos não quantificáveis para avaliar
investimentos, oportunidades de negócios, melhoria de procedimentos, tomada de decisão, etc. São várias as
empresas que recorrem a inquéritos através de questionários dirigidos aos clientes para avaliação dos seus produtos
ou serviços. Por simplicidade de análise, a generalidade das empresas opta por questionários quantitativos, deixando
de fora as opiniões específicas de grande valor qualitativo, que permitiriam perceber em detalhe algumas das opiniões
que não são possíveis obter em formatos fechados. Objetivos: Um grupo que opera no setor da saúde, composto
por várias unidades de atendimento com distribuição regional no norte de Portugal desenhou e aplicou um inquérito
misto de satisfação de cliente. O grupo presta serviços de saúde e diagnóstico nas áreas das análises clínicas,
anatomia patológica, radiologia, cardiologia, gastrenterologia, consultas de diversas especialidades, etc. O inquérito
de satisfação tinha como objetivo perceber o grau de satisfação dos clientes em cada unidade de atendimento.
Método: O inquérito é constituído por oito perguntas fechadas, recorrendo a uma Escala de Likert (de 1 a 5) e uma
pergunta aberta. Foram recolhidas respostas aos inquéritos em 15 unidades de atendimento. Analisaram-se 893
inquéritos no período de 1 a 30 de agosto de 2021. Responderam a todas as questões colocadas 694 pessoas e,
dessas, 164 pessoas deixaram comentários/sugestões à pergunta aberta. O nosso trabalho incidiu especialmente no
tratamento dos dados qualitativos dessas 164 respostas. Utilizou-se o software webQDA para tratamento e análise
destas respostas. Conclusões: O recurso ao software webQDA revelou-se um importante apoio na identificação de
aspetos comuns às várias respostas à pergunta aberta. A análise qualitativa das respostas permitiu ir bastante além
da análise tradicional de avaliação dos itens quantitativos, abrindo espaço para a dentificação de oportunidades
concretas de melhoria na prestação do serviço ao cliente.

AMBIENTE E CAPACIDADE DE INOVAÇÃO NO SETOR PÚBLICO: AUDITORIA
PREVENTIVA EM COMPRAS PÚBLICAS
AMANDA PANIS (UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA), ANTONIO ISIDRO (UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA), DAYSE CARNEIRO (UNIVERSIDADE
DE BRASÍLIA), LANA MONTEZANO (UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA), PEDRO RESENDE (UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA) E HIRONOBU
SANO (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE).

Abstract
Introdução. O robô Alice (Analisador de Licitações, Contratos e Editais) foi criado pela Controladoria-Geral da
União (CGU) e é uma inteligência artificial que faz análise automatizada e contínua de normativos relacionados com
licitações públicas. A criação do Alice é considerada uma inovação em compras públicas e serviu de insumo para a
criação de um novo processo de prestação de serviços público, a auditoria preventiva. Objetivos. O objetivo deste
trabalho consistiu em analisar o Ambiente e as Capacidades do processo da inovação no setor público, à luz do caso
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do robô Alice. O framework utilizado para analisar a inovação foi o GESPUBLIN, proposto por Isidro (2018), o qual
possui quatro dimensões: ambiente, capacidades, atividades e resultados. Método(s). A pesquisa possui abordagem
qualitativa. A fim de analisar o fenômeno, entendeu-se como necessário uma investigação por meio de estudo de
caso do robô Alice. Os dados foram coletados por meio de entrevistas, grupos focais, documentos e literatura, de
modo a permitir a triangulação das informações. Assim, a pesquisa é considerada de campo, onde se realizou uma
investigação empírica no local onde ocorreram o fenômeno inovativo. Resultado(s). Os resultados demonstram que
a criação do Alice na CGU ocorreu em um ambiente organizacional que incentiva a inovação e possui capacidades
inovativas, como mobilização dos recursos necessários, observando-se as habilidades de pessoas e organizações
em potencializar condições e minimizar efeitos negativos de variáveis diversas sobre os esforços de inovação.
Conclusões. Conclui-se que o modelo GESPUBLIN foi apropriado para à análise do caso do robô Alice. Os resultados
da pesquisa permitem compreender como o processo de inovação se deu no ambiente da CGU. Observou-se esforços
no contexto organizacional em introduzir novas capacidades que visam a melhorar o desempenho e a prestação de
melhores serviços públicos.

PERCEPCIÓN DEL SIGNIFICADO DEL CUIDADO ESPIRITUAL EN LA FORMACIÓN.
ESTUDIANTES DE ENFERMERIA
SONIA VELASQUEZ (UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN DE AREQUIPA), ELIANE RAMOS (UNIVERSIDAD FEDERAL
FLUMINENCE), ROSE COSTA ROSA (UNIVERSIDAD FEDERAL FLUMINENCE), AMELIA MORILLAS (UNIVERSIDAD NACIONAL DE
TRUJILLO), MARY ORTIZ (UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HUANUCO) E MARIA ANGLES (UNIVERSIDAD
NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA).

Abstract
Introducción: La enseñanza del cuidado espiritual tuvo debilidades, desconocían su significado, aplicación, había
confusión con la religión, produjo insatisfacción por una formación con modelo positivista. Objetivo: Develar la
percepción del significado del cuidado espiritual desde la perspectiva de los estudiantes del quinto año de estudios.
Metodología: Estudio cualitativo, fenomenológico, con apoyo teórico – filosófico de Víctor Emil Frankl. La muestra
fue al azar, integrada por 19 estudiantes, los criterios de selección: conclusión satisfactoria de sus estudios, deseos
de participar. Se aplicó una entrevista a profundidad, se transcribieron y los datos fueron analizados de acuerdo al
modelo empírico de Amadeo Giorgi y, la interpretación desde la perspectiva existencialista de Frankl y Merleau Ponty.
Resultados: Surgieron tres categorías: percepción de la enseñanza del cuidado espiritual, vivencia de la enseñanza del
cuidado espiritual y una perspectiva de futuro con la reflexión sobre la formación. Conclusiones: La percepción del
significado del cuidado espiritual desde la perspectiva de los estudiantes es ambigua, contradictoria y deficiente; la
vivencia de la enseñanza del cuidado espiritual en los estudiantes ha sido una experiencia poco gratificante, al tener
formación limitada e inexistente en la mayor parte de casos; la enseñanza del cuidado espiritual como perspectiva
de futuro, demanda uso de nuevas estrategias pedagógicas en los estudiantes y la capacitación del personal docente.

SOBRE AS POSSIBILIDADES DE COMUNICAÇÃO: ILITERACIAS E SURDEZ
EPISTÊMICA
MARTINIANO NETO (CENTRE FOR SOCIAL STUDIES).

Abstract
Introdução: O tema que pretendo submeter e, principalmente, debater entre pares dentro do 11o Congresso IberoAmericano em Investigação Qualitativa é um desdobramento da minha pesquisa de pós-doutoramento. Gostaria
de reflectir, a partir de um ponto de vista da Antropologia Social, sobre os tipos de ignorância comunicativa que
podem assolar as sociedades humanas. Tenho a impressão, agora ainda no início de minha pesquisa, de que uma
dessas ignorâncias é aquela que postula que a comunicação, a troca de informações, de impressões, de experiências
de vida, como algo completamente restrito à espécie humana. Na Etnologia contemporânea há diversos casos de
comunicação efectiva entre humanos, animais, plantas e até mesmo seres pensados, na tradição ocidental, como
inanimados, a exemplo de rios ou montanhas. O reconhecimento destes complexos processos comunicativos pode
abrir portas para o mapeamento de novas formas de ‘analfabetismos’, desta vez dentro da própria tradição académica
ocidental. Objetivos: O objetivo da minha fala é compartilhar alguns exemplos de cosmologias nativas das Terras
Baixas Sul-Americanas em que a comunicação e a troca de experiências de vida se dá com uma diversidade imensa
de seres, paisagens e ‘espíritos’. Desta feita, irei comparar esta vastíssima (linguística e culturalmente) tradição de
relacionamento com o mundo circundante com aquela que comodifica este mesmo mundo como uma mercadoria,
algo a ser explorado e inserido dentro de uma dinâmica de mercado – o que chamo, inicialmente, de uma “comunicação
unilateral”. Fontes e métodos de trabalho: Meu ponto de partida tem sido a análise dos escritos, ensinamentos
e falas de lideranças como Davi Kopenawa ou Aílton Krenak, em que se apontam a “surdez” e “ignorância” dos
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não-indígenas dentro de uma “comunicação unilateral”. Também me baseio na experiência adquirida num período
de intenso trabalho de campo participativo dentro de uma aldeia da tradição linguística e cultural dos Jê no Brasil
Central.

REGISTROS SUBJETIVOS NOS CORPOS DAS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO
CONTEXTO DA COVID-19
VIVIANE ANDRADE PINHEIRO (FUNDAÇÃO OSVALDO CRUZ (FIOCRUZ)) E DENISE NACIF PIMENTA (FUNDAÇÃO OSVALDO CRUZ
(FIOCRUZ)).

Abstract
Dados apontam que as mulheres são 70% da força de trabalho em saúde no mundo, e ficam no momento da pandemia,
ainda mais expostas a diversificados fatores: risco de contaminação, trabalho excessivo, escassez de equipamentos
de proteção individual, falta de capacitação técnica, a lida diária com o novo vírus, a exigência de adaptação a novos
protocolos, desgaste físico e psicológico, mortes de colegas de trabalho, além da demanda de controle emocional e
medo constante. Pretende-se compreender sobre os sentimentos despertados nas profissionais de saúde que atuam
na linha de frente no combate à COVID-19, assim como, analisar o impacto da pandemia da COVID-19 na saúde
mental e no corpo destas mulheres. Trata-se de pesquisa qualitativa empírica, realizada com 20 profissionais de
saúde expostas à pandemia em Belo Horizonte/MG/Brasil. As técnicas e instrumentos utilizados são questionários,
entrevistas semiestruturadas e observação participante. A análise das entrevistas se dará por meio da análise do
discurso. Primeira fase: investiga se a saúde mental destas profissionais foi afetada e se foi oferecido algum cuidado
em saúde. Segunda fase: perguntar-se-á às profissionais de saúde quais são as sequelas ou traumas nos corpos
(se houver) acarretados pela vivência da COVID-19. Sobre os resultados e conclusões, a pesquisa encontra-se em
processo de execução e, portanto, não possui resultados até o momento. As entrevistas estão em processo de
transcrição, para então, se dar o início das análises pertentes.

APRESENTAÇÃO INICIAL DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA INTERATIVA AOS ALUNOS DE
PRÁTICA DE ENSINO
VALBERTO BARBOSA PORTO (UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ, BRASIL), MARIA ISABEL GOMES DE PINHO (UNIVERSIDADE
DE AVEIRO, PORTUGAL), FRANCISLÊ NERI DE SOUZA (CENTRO UNIVERSITÁRIO ADVENTISTA DE SÃO PAULO, BRASIL), DAYSE NERI
DE SOUZA (CENTRO UNIVERSITÁRIO ADVENTISTA DE SÃO PAULO, BRASIL) E IVO BATISTA CONDE (UNIVERSIDADE ESTADUAL DO
CEARÁ, BRASIL).

Abstract
Introdução: Este artigo trata da Sequência Didática Interativa, Ferramenta Didática desdobrada da Metodologia
Interativa. Propõe-se como procedimento metodológico, aplicado na disciplina de prática de ensino em curso
de biologia. Foi elaborada pela Dra. Maria Marly Oliveira, professora/pesquisadora da graduação/pós-graduação
da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Justifica-se usá-la por constituir-se ferramenta relevante para
planejamento e execução do ensino, como apontam as pesquisas já realizadas sobre a temática. Objetivo: Apresentar
a Sequência Didática Interativa como Ferramenta Didática aos alunos de Prática como Componente Curricular como
estratégia de planejamento e execução do ensino em escolas de educação básica brasileiras. Métodos: A ferramenta
foi aplicada em duas etapas, por meio de exercício em sala, durante dois semestres consecutivos, valendo-se da
Metodologia Interativa, investigação qualitativa baseada nos princípios: 1) Método pluralista construtivista ou
método da quarta geração de Guba/Lincoln, este apresenta o Círculo Hermenêutico Dialético, aplicado na primeira
etapa com alunos da disciplina, divididos em equipes, na busca de sínteses sobre o tema estudado, servindo-se do
trinômio Complexidade-Dialogicidade-Dialeticidade; 2) Método de análise de conteúdo, Bardin; 3) Método de análise
hermenêutico-dialética, Minayo; ambos aplicados na segunda etapa, aportes teóricos do professor, para fechamento
das sínteses/prosseguimento do estudo. Resultados: Destaca-se o Círculo Hermenêutico Dialético, descrevendo-o
como carro chefe deste procedimento, apontando-se como resultado a sua validade metodológica na formação do
professor, discutindo-se sobre a maneira como citada sequência se insere na Metodologia Interativa, constituindo-se
como ferramenta didática e como deve ser usada, mediante o exercício de aplicação, pontapé inicial para familiarizar
o estudante com este recurso metodológico. Conclusão: Espera-se que esta metodologia de trabalho qualitativo
avance em inovação educativa e seja uma ferramenta útil para: 1) licenciandos de biologia na formação inicial; 2)
futuros estágios supervisionados, disciplinas do curso de ciências biológicas que se avizinham; 3) desenvolvimento
profissional do docente e; 4) leitor interessado pelo assunto.
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CONCEPÇÕES DOS ESTUDANTES ACERCA DO EIXO ÉTICO HUMANÍSTICO DA
FACULDADE DE MEDICINA
VITÓRIA CALMON (UFBA), RENATA VERAS (UFBA), MARCELO ROCHA (UFBA), BRUNA FERNANDES (UFBA), SHEYLA FERNANDES
(UFAL) E VAGNER SOUZA (USP).

Abstract
Introdução. Um dos desafios para a formação médica é incluir o humanismo como basilar no processo formativo.
Historicamente, a incorporação tecnológica na medicina vem contribuindo para um afastamento da relação
humanizada entre médico e paciente. Assim, desde a Reforma Sanitária, diversos incentivos à reforma curricular
ocorreram no Brasil, até que em 2001 promulgaram-se novas Diretrizes Curriculares Nacionais, atualizadas em 2014,
visando uma medicina integral e humana. Consequentemente, a Faculdade de Medicina da Bahia – UFBA (FAMEB/
UFBA) ajustou seu currículo com a instituição do Eixo Ético-Humanístico (EEH) em 2007, almejando um ensino
transversal e efetivo para o desenvolvimento da habilidade humanística entre os discentes. Nesse sentido, sendo
o estudante um dos principais agentes de mudança nesse processo, é fundamental compreender sua perspectiva
acerca dessa formação. Objetivo. Este trabalho objetiva analisar as concepções dos estudantes de medicina da UFBA
acerca das contribuições do EEH para sua formação. Método. A partir de uma pesquisa exploratória, de cunho
qualitativo, foram aplicados questionários a 344 estudantes de medicina. Com o apoio do software Iramuteq, os
dados foram analisados e organizados a partir da similitude de suas respostas, gerando nuvem de palavras e árvores
de similitude. Resultados. Observou-se que os estudantes apresentam concepções que corroboram com a proposta
do eixo, ao passo que também perduram nos mesmos, ideais considerados ultrapassados na formação de profissionais
humanizados. Conclusões. Este estudo contribui para a discussão acerca da necessidade de se repensar o currículo
médico de forma a aproximar os estudantes dos princípios humanistas de maneira interdisciplinar e transversal a
todas as etapas da trajetória acadêmica.

EXPERIENCIAS DE ESTUDIANTES, DOCENTES Y PADRES SOBRE EDUCACIÓN
SEXUAL EN UN COLEGIO FEMENINO-COLOMBIA.
RUTH ALEXANDRA CASTIBLANCO MONTAÑEZ (FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD), LILIANA BERNAL
VARGAS (FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD), MARIA JOSE LADINO BOCANEGRA (FUNDACIÓN
UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD), ANGELICA MARGARITA MONTERROSA BLANCO (FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE
CIENCIAS DE LA SALUD), LISETH TATIANA LOSADA RODRIGUEZ (FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD) E
CARLOS ALBERTO MORENO CASTRO (FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD).

Abstract
Resumen: Introducción: La educación sexual integral ligada al currículo, busca empoderar a los jóvenes con un enfoque
de derechos para la toma de decisiones conscientes sobre su sexualidad contemplando aspectos emocionales, físicos
y sociales que favorecen la construcción de ciudadanía. El abordaje cualitativo permite reconocer la percepción de
la comunidad académica y su postura para favorecer su implementación. Objetivo: Comprender las experiencias
de estudiantes, docentes y padres sobre educación sexual en un colegio femenino en Bogotá-Colombia. Método:
Estudio fenomenológico hermenéutico. El tamaño de la muestra se determinó por saturación, el muestreo fue
intencional. Se realizaron cuatro grupos focales virtuales, grabados y transcritos. Se diseñó un guion de entrevista
grupal semiestructurada para cada actor. Se utilizó la propuesta de Strauss y Corbin para codificar, subcategorizar,
resaltar puntos claves y conexiones, e interpretar los resultados para construir las categorías de análisis finales y
comparar entre poblaciones de estudio. Se emplearon los criterios de rigor: Credibilidad, Reflexividad, Transferibilidad.
Estudio de bajo riesgo ético, aprobado por el Comité de Investigación de la institución. Resultados: Participaron 15
estudiantes, 7 padres y 15 docentes de diversas áreas. Emergieron cinco categorías: Concepto sobre sexualidad
como una dimensión del ser humano; Percepción de la educación sexual: facilitadores, barreras y expectativas; Rol
de actores involucrados: jóvenes, padres y docentes; Métodos anticonceptivos: conocimientos, prácticas de riesgo
y fuentes de información; e Identificación de los derechos sexuales y reproductivos: conocimientos, barreras y
facilitadores. Conclusiones: Se reconoce la importancia de integrar la educación sexual en el ámbito escolar que sea
dirigida por profesionales idóneos que generen credibilidad, de manera que se favorezcan espacios de dialogo para
los jóvenes, padres y docentes, enmarcados en la confianza y el respeto a la individualidad que favorezcan la toma de
decisiones sobre su sexualidad, el ejercicio de los derechos y reducción de barreras.
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PROFISSIONAIS DE SAÚDE VIVENCIAM DILEMAS ÉTICOS NA COMUNICAÇÃO DE
MÁS NOTÍCIAS AOS FAMILIARES DE PESSOAS COM COVID-19 EM UNIDADE DE
TERAPIA INTENSIVA
ÍRIS SILVA (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA - UEFS), MARLUCE OLIVEIRA (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE
FEIRA DE SANTANA - UEFS), ANALU OLIVEIRA (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA - UEFS), LORRAINE SANTOS
(UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA - UEFS), AYLA CERQUEIRA (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA
- UEFS), DÉBORAH SOUZA (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA - UEFS) E ELAINE FONTOURA (UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA - UEFS).

Abstract
Introdução: A ética permeia as ações das pessoas tanto na vida pessoal quanto profissional. No que concerne à vida
profissional, os profissionais de saúde, vivenciam atualmente no cuidado de pessoas adoecidas pelo novo coronavírus
(SARS-CoV-2), situações éticas no ambiente laboral - Unidade de Terapia Intensiva. Nessa unidade podem emergir
dilemas éticos, em especial, no cuidado de pessoas adoecidas com a COVID-19. Os dilemas éticos emergem diante
a comunicação de más notícias aos familiares sobre o diagnóstico, tratamentos e evolução do estado de saúde
dessas pessoas. Objetivos: Conhecer dilemas éticos vividos por profissionais de saúde ao comunicar más notícias
aos familiares de pessoas com COVID-19 em Unidade de Terapia Intensiva, identificar os dilemas éticos vividos e
descrever medidas de ação dos profissionais de saúde para prevenção de dilemas ao comunicar más notícias aos
familiares de pessoas com COVID-19 em Unidade de Terapia Intensiva. Método: Trata-se de uma pesquisa qualitativa,
participaram 06 profissionais de saúde que atuam em na Unidade de Terapia Intensiva de hospital público de grande
porte no estado da Bahia-Brasil. O Projeto de Pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Estadual
de Feira de Santana, parecer nº 2.277.332. A coleta de dados foi realizada por meio de entrevista semiestruturada
em dezembro de 2021. Para a consolidação do processo de análise foi utilizada o método de análise de conteúdo
proposto por Bardin. Resultados: Categorias empíricas encontradas: Entendimento de dilemas éticos: profissionais
de saúde têm compreensão dúbia acerca de dilemas; Vivências de dilemas éticos: comunicação de más notícias à
família; Prevenção de dilemas éticos: humanização na assistência, comunicação, capacitação da equipe e acolhimento.
Conclusão: A comunicação de más notícias ocorre na atividade laboral dos profissionais de saúde, sobretudo durante
a vivência de crise sanitária mundial, sendo necessária a ética e humanização na prática desses profissionais.

INVESTIGACIÓN POR DISEÑO SOBRE LOS FONDOS DE CONOCIMIENTO
RURALES PARA EL DIÁLOGO EPISTEMOLÓGICO
DAVID GARCÍA-ROMERO (UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA), GABRIELA MÍGUEZ SALINA (UNIVERSIDADE DE
SANTIAGO DE COMPOSTELA) E CRISTINA VARELA PORTELA (UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA).

Abstract
El presente nos está mostrando claros indicios de una crisis ecosocial, o incluso el inicio de un colapso
sistémico. Dicha realidad nos obliga a buscar nuevos paradigmas de conocimiento que puedan dar lugar a
formas de organizar la relación humano naturaleza. Para ello, las instituciones de conocimiento necesitan de
metodologías orientadas a dialogar con tradiciones de conocimiento históricamente deslegitimadas, pero que
han desarrollado y acumulado saberes y valores relacionados con la sostenibilidad de territorio y comunidad
como interdependientes. Epistemologías que pueden estar presentes en comunidades rurales. Este trabajo
se desarrolla como una investigación por diseño en el marco de la educación, y por lo tanto tiene un doble
objetivo: promover el diálogo epistemológico en la formación docente e investigar como esos procesos de
diálogo pueden incorporase a las trayectorias de aprendizaje de estas y a la futura investigación. Se configura
una práctica de aprendizaje-servicio en una materia de los grados de educación primaria e infantil, destinada
a participar con y recoger fondos de conocimiento de colectivos de base del medio rural y diseñar con
propuestas educativas con centros próximos. Participaron 21 alumnas y 4 alumnos, que recogieron notas de
campo sobre su participación y reflexión a través de ella. Estas notas de campo suponen los datos para el
análisis emergente en las siguientes dimensiones: a) fondos de conocimiento detectados por el estudiantado; b)
posiciones identitarias elaboradas a través de esos fondos de conocimiento. Los resultados nos muestran una
identificación del estudiantado en las líneas de soberanía alimentaria y de reivindicación de la historia popular,
así como una incorporación de los principios a su incipiente identidad docente. Las conclusiones guían nuestra
reflexión sobre el currículum emergente y la colaboración entre educación y ciencia como instituciones el
conocimiento para la articulación de nuevos paradigmas epistemológicos basados en el diálogo y cooperación.

81

2022

LIBRO DE RESÚMENES DEL 11º CONGRESO IBERO-AMERICANO EN INVESTIGACIÓN CUALITATIVA // 12 a 15 Julio 2022 // A Coruña (España)

EXPERIENCIAS EDUCATIVAS DE ESTUDIANTES DE GRADO EN PEDAGOGÍA Y
EDUCACIÓN SOCIAL: APORTES DESDE LAS AUTOETNOGRAFÍAS
MARIA ANTONIA GOMILA GRAU (UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS), VICTORIA QUESADA SERRA (UNIVERSITAT DE LES ILLES
BALEARS) E MARTA BERTRAN TARRÉS (UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA).

Abstract
Introducción: La autoetnografía educativa es una estrategia metodológica y teórica que centra la atención en la propia
experiencia, permite comprender e interpretar fenómenos socioculturales en los propios actores y permite también
reflexionar sobre el significado de los propios procesos de aprendizaje, facilitando un diálogo con uno mismo. A la
vez, la autoetnografía educativa permite identificar las perspectivas de los autores en relación a las perspectivas de
los otros y con ello, establecer procesos de diálogo, identificando situaciones críticas y confrontando mitos y sesgos
derivados de la aceptación de determinados supuestos pedagógicos y/o culturales. El presente artículo presenta los
resultados de un análisis de discurso de las autoetnografías educativas del alumnado de los grados de pedagogía y
educación social de dos universidades (UIB, UAB) realizados en las asignaturas de Antropología de la Educación. El
análisis de los trabajos se ha llevado a cabo a partir de un objetivo concreto: el análisis de la valoración y autopercepción
del alumnado de educación sobre el sistema educativo a partir de la reflexión y análisis sobre su propia trayectoria
educativa en base a los contenidos aprendidos en la asignatura. El método utilizado ha sido el análisis de discurso de
un total de 75 Trabajos del alumnado, correspondientes a primero de Pedagogía (UIB) y segundo de educación social
(UAB) del curso 2021-22, procesados a través de MAXQDA a partir de una estructura de categorías. Los resultados
del análisis muestran cómo el alumnado, a través de la reflexión subjetiva de su propia experiencia, pone en cuestión
y valora de forma crítica determinados aspectos del sistema educativo. Las conclusiones del trabajo nos llevan a
interrogarnos sobre el peso de la valoración que el alumnado de educación hace del sistema educativo en la decisión
y proceso de construcción de su identidad como profesional de la educación.

INTERFACE EQUIPE DE ENFERMAGEM - CARTAZES COMO LEMBRETES PARA
HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS: PESQUISA QUALITATIVA
SILVIA HELENA BRAVIN (UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA “ JÚLIO DE MESQUITA FILHO” FACULDADE DE MEDICINA - UNESP) E
SILVIA BOCCHI (UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA “ JÚLIO DE MESQUITA FILHO” FACULDADE DE MEDICINA - UNESP).

Abstract
Na prevençao de infecção hospitalar algumas estratégias são necessárias para evocar o ser humana a importância
da higienização das mãos, entre essa se destaca a afixação de cartazes no local de trabalho. Objetivos: compreender
a experiência interacional da equipe de enfermagem com as mensagens para higienização das mãos, por meio de
cartazes nos ambientes de trabalho, bem como desenvolver um modelo teórico representativo dessa experiência.
Método: pesquisa qualitativa, a partir da saturação teórica da análise da 17ª entrevista, à luz da Grounded Theory,
com oito enfermeiros e nove técnicos de enfermagem, de unidades de internação, de um hospital público do estado
de São Paulo, Brasil. Resultados: da análise emergiu da categoria Comissão de controle de infeção hospitalar a
partir da subcategoria descuidando da comunicação visual para higiene das mãos, a experiência da equipe pode
ser interpretado pelos atores do cenário hospitalar, muito além das mensagens estilizadas do não aparente nas
mãos humanas, mas também distanciamento dessa comissão de infecção hospitalar quando esses deparam com
cartazes antigos e desbotados, algumas vezes parcialmente afixados nas paredes das unidades de internação; a
enfermagem sugere a necessidade de atualização de cartazes e, adotar estratégias inovadoras e mais eficazes para
conferir visibilidade ao que não é aparente aos olhos desnudos. Conclusão: somente os cartazes não são suficientes
para dar visibilidade aos microrganismos hospitalares, essa estratégia pressupõe associar a outras mais inovadoras
e atualizadas que aumente a eficácia de intervenções para adesão à higiene das mãos compreendendo estratégias
educativas as estratégias cognocíveis imediata, para que o profissional ao finalizar uma intervenção seja lembrado
de higienizar suas mãos.
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UMA ABORDAGEM QUALITATIVA PARA O DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO
NO CONTEXTO TURISMO EM ÁREA COSTEIRA NO MUNICÍPIO DE LAUTÉM,
TIMOR-LESTE
FELICIANO QUINTAS DO CÉU (UNIVERSIDADE DE NACIONAL TIMOR-LOROSA’E, TIMOR), ISABEL PINHO (UNIVERSIDADE DE
AVEIRO), ZÉLIA BREDA (UNIVERSIDADE DE AVEIRO) E FILOMENA MARTINS (UNIVERSIDADE DE AVEIRO).

Abstract
O objetivo deste estudo é o de relevar de como a abordagem qualitativa, especificamente a análise de conteúdo
da informação recolhida na comunidade, contribui para o conhecimento sobre o desenvolvimento comunitário no
contexto do turismo, através do papel dos intervenientes no município de Lautém, Timor-Leste. O Instrumento
para a recolha de informação permitiu realizar entrevistas semiestruturadas a intervenientes do governo e ONG.
Por outro lado foram realizadas entrevistas não-estruturadas à comunidade local. As entrevistas face a face, foram
realizadas em duas línguas, as línguas Fataluku e Tétum. As 41 entrevistas foram gravadas e transcritas em word,
nestas línguas; posteriormente foram traduzidas para o português. A utilização destes instrumentos dialéticos
revelaram-se importantes para explorar de modo mais profundo as ideias e opiniões dos inquiridos. Após uma leitura
integral para obter uma visão global, estes 41 documentos textuais foram importados para o Software Nvivo QSR 12
Plus. Utilizando a funcionalidade de codificação do software, procedeu-se à sua leitura pormenorizada e codificação,
com base na teoria e através da reflexão dos significados dos dados. De modo a garantir a fiabilidade da análise de
dados, esta foi feita de modo coordenado, por dois investigadores, utilizando codificação aberta, codificação axial, e
codificação seletiva. Foram identificados cinco temas importantes: 1) o processo de desenvolvimento comunitário;
2) construção do conhecimento; 3) sustentabilidade; 4) acesso ao mercado turístico e 5) mudança social. O processo
de análise de conteúdo com apoio de software, facilitou o trabalho colaborativo dos investigadores permitindo
compreender melhor as informações, enriquecer ideias e suas ligações. Como resultado foi possível construir
conhecimento, a partir da participação dos interessados locais, para dar resposta à questão de investigação: como
o turismo pode ter impacte no desenvolvimento comunitário na zona costeira em município de Lautem? Assim, a
abordagem qualitativa revelou-se fulcral para obter ricos resultados do estudo empírico.

ENTRAMADO SOCIOCULTURAL DEL EMBARAZO ADOLESCENTE EN MÉXICO
VANESA JIMÉNEZ ARROYO (UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO) E YESICA YOLANDA RANGEL FLORES
(UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ).

Abstract
Introducción Pese a los programas de salud dirigidos a evitar el embarazo en adolescentes esto continua
presentándose por ello, se abordó el fenómeno desde el contexto social. Objetivo Obtener imágenes de la realidad
socio cultural a partir de las adolescentes embarazadas. Método Estudio cualitativo, fenomenológico, muestreo
intencional intensivo, saturación teórica de datos, participaron adolescentes de un centro de salud, realizando
entrevistas semi estructuradas audio grabadas explorando el relato de vida biográfico, conocimiento, actitud y
campo de representación del embarazo, se analizaron los datos con metodología de Krueger (codificación abierta
y axial) obteniendo categorías y subcategorías. Resultados El embarazo fue una condición que no deseaban y no
buscaron, derivó de situaciones de violencia, presión psicológica, manipulación emocional y de la falta de condiciones
(emocionales o por efectos narcóticos) para gestionar el uso de protección en los encuentros sexuales, en el orden
moral surge la culpa consecuentemente del convencimiento sociocultural de que el embarazo y la maternidad
son consecuencias de la irresponsabilidad en el ejercicio de sus prácticas sexuales y reproductivas. Conclusiones
La representación socio cultural del el embarazo deriva de la ideología religiosa , concebida como “pecado” que
cobra significación en la “conciencia” al considerar que haber ejercido su sexualidad y quedar embarazada es un
“castigo” que debe asumir aún y cuando ésta represente serias alteraciones físicas, mentales o biológicas para ella y
su hijo. Además, la experiencia social les permite dar cuenta que la construcción histórica en un contexto patriarcal
configurado desde lo social como un “sacrificio” e “imposición” de deberes y conductas de género evidenciándose
a partir del convencimiento y sometimiento que tuvieron las jóvenes para acceder a los encuentros sexuales en
los términos que sus parejas establecieron reflejando así el poder que ostentan los varones en el ejercicio de una
masculinidad que se “demuestra” en el orden patriarcal.
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LA PANDEMIA DEL COVID 19 Y LOS IMPACTOS EN LA MOVILIDAD FÍSICA DE
SUJETOS ESPAÑOLES AMPUTADOS DE EXTREMIDADES
SORAIA CRISTINA TONON DA LUZ (UNIVERSIDAD DEL ESTADO DE SANTA CATARINA - UDESC), PEDRO MARTIN VILAMOR
(UNIVERSIDAD DE VALLADOLID- ESPAÑA), SHEILA GÓMEZ DE CASTRO (UNIVERSIDAD DE GRANADA - ESPAÑA), CRISTIAN MARÍN
MORENO (HOSPITAL UNIVERSITARIO LUCUS AUGUSTI - LUGO - SPAIN), GESILANI JÚLIA DA SILVA HONÓRIO (UNIVERSIDAD DEL
ESTADO DE SANTA CATARINA - UDESC) E CARLOS VENTOSA LACUNZA (ASOCIASIÓN NACIONAL DE AMPUTADOS DE ESPAÑA ANDADE).

Abstract
Introducción: Las amputaciones son un problema de salud publica mundialmente reconocido generando cambios
físicos, emocionales y ocupacionales. El aislamiento durante la pandemia ha tenido muchas consecuencias en la
salud de todas las personas. Objetivos: Analizar la percepción de las personas con amputación sobre los efectos del
aislamiento social provocado por la pandemia del COVID 19 en la movilidad física y las principales preocupaciones y
soluciones a los problemas de movilidad. Método: Estudio cualitativo con testimonios de personas con amputación
a través de un cuestionario de Google formado por 11 preguntas de dos ejes temáticos: Movilidad física;
Preocupaciones y soluciones de la movilidad antes y después del aislamiento. El análisis cualitativo consistió en:
organización de la transcripción de los testimonios, separación por ejes temáticos e identificación de las palabras
clave del contenido. La representación del análisis de datos se realizó utilizando la metodología descriptiva del
diagrama lógico de Ishikawa. Resultados: Se incluyó en el estudio un total de 10 participantes, siendo 6 mujeres.
Nueve de estas personas no fueron infectadas por el virus SARS-CoV-2. Las palabras clave que más impactaron en la
movilidad física: movimiento, actividad física, ayuda para salir y dolor con las siguientes palabras clave secundarias:
fisioterapia y actividades realizadas en el hogar. Conclusión: Las mayores repercusiones del aislamiento social fueron:
disminución de la movilidad y la resistencia a caminar, más agarrotamiento y problemas musculares, dificultad en los
movimientos y en las actividades diarias, dejar de realizar actividades físicas/estilo de vida sedentario, aumento del
peso, sin ayuda externa para salir y desplazarse y aumento del dolor. Las soluciones para los problemas de movilidad
fueron: volver a la fisioterapia y la actividad física y adelgazar. Se ha observado la necesidad de intervenir, siendo los
teleservicios en salud un medio sin riesgo en la nueva situación encontrada debido a la pandemia.

PESQUISA QUALITATIVA: PARADIGMA OU MÉTODO?
JONEI BARBOSA (UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA).

Abstract
Em muitos manuais de metodologia, a pesquisa qualitativa é apresentada como um paradigma. Um exemplo é a
definição em termos do estudo dos significados e sentidos que as pessoas dão às coisas, o que parece derivar da
Fenomenologia. Tal entendimento é inconsistente com diversas perspectivas teóricas, como o pós-estruturalismo,
o pós-modernismo, o pós-humanismo, a decolonialidade, a afrocentricidade, somente para citar alguns. Este
desconforto gerou a abordagem chamada de pós-qualitativa, para dar conta dessas pesquisas do tipo “pós”.
Entretanto, os tipos de materiais de análise (palavras, imagens, etc.) nestas últimas são semelhantes ao método
qualitativo, alterando-se, entretanto, suas formas de condução e postura analítica dos pesquisadores. Assim, no
presente ensaio teórico, sobre a abordagem qualitativa, argumento que: (1) seu enquadramento como paradigma
é limitante para suas possibilidades metodológicas; (2) defini-la como método que é iluminado e operacionalizado
conforme as bases teóricas (e/ou meta-teóricas) da pesquisa dá conta da diversidade de possibilidades que circula
no campo científico; (3) o que unifica os muitos itinerários possíveis é o tipo de material que se coleta/produz, por
exemplo, as palavras e as imagens, para análise. Por decorrência, se assumirmos esses entendimentos, desfaz-se a
necessidade de cindir a abordagem metodológica em “qualitativa” e “pós-qualitativa”, a qual apenas dá visibilidade às
decorrências das perspectivas teóricas “pós” nos encaminhamentos metodológicos. Esta implicação entre instância
teórica e metodologia sempre está em operação na condução da pesquisa, mesmo com as teorias tradicionais.
Portanto, em qualquer estudo qualitativo, o fundamental é clarear como as bases teóricas estão iluminando a
pesquisa. Argumentarei que, para o bem da consistência, pode-se situar abordagem qualitativa como método, em vez
de paradigma, mas sendo necessário que sua condução esteja ressonante com as fundações teóricas da investigação.
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O IRAMUTEQ COMO SISTEMA DE ANÁLISE PARA A INCIDÊNCIA DE SINTOMAS
GÁSTRICOS E DE CEFALEIA ENTRE DISCENTES DE MEDICINA ANTES E DURANTE
A PANDEMIA DA COVID-19
ÂNGELA CANUTO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS), LUCIANA YAMADA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS), ELIAB
BARROS (UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS), ANA BARBOSA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS) E ANTÔNIA SILVA
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS).

Abstract
Introdução: A cefaleia e os sintomas gástricos em geral permeiam a vida da sociedade no mundo atual, pois atingem
grande parte da população. Nesse estudo, destacam-se os universitários do curso de Medicina, mostrando que
esses sintomas parecem trazer diversos malefícios que, muitas vezes, os incapacitam na realização de seus trabalhos
e estudos, sendo imprescindível que tais assuntos sejam analisados, a fim de buscar soluções e entender de forma
mais eficaz suas causas e consequências. Objetivos: O objetivo do estudo é analisar uma possível relação entre o
aumento do acometimento de cefaleias e sintomas gástricos em estudantes de Medicina e a pandemia do COVID-19.
Métodos: Esta pesquisa contém métodos quanti-qualitativo, a parte qualitativa por meio de dois questionários
validados: Questionário de Estado de Saúde (SF-36V2) e Questionário sobre Sintomas Dispépticos. E a parte
qualitativa, por meio de entrevistas semiestruturadas com o mesmo público-alvo de discentes de medicina, com
perguntas pré-determinadas voltadas aos sintomas gástricos e à cefaleia, mas com a liberdade de condução por parte
do entrevistador. Para análise dos dados, serão usados os programas Microsoft Excel e IRAMUTEQ (Interface de R
pour les Analyses Multidimensionnelles de Textes et de Questionnaires), respectivamente. O IRAMUTEQ utiliza a
linguagem Python e serão usadas ferramentas como a “Nuvem de Palavra”, para a análise das entrevistas qualitativas.
Resultados: Os problemas gerados pela pandemia da Covid-19 afetaram significativamente os estudantes do
curso de Medicina, o que faz com que os alunos tenham seu estilo de vida e sua qualidade de ensino e de estudo
alterados, devido a problemas como a cefaleia e problemas gástricos. Conclusão: Dessa forma, conclui-se que existe
a necessidade de mais projetos voltados para o tema, a fim de reduzir exponencialmente os impactos existentes.

UM OLHAR SOBRE A ANÁLISE DE CONTEÚDO POR MEIO DA PERSPECTIVA DE
LAURENCE BARDIN E KLAUS KRIPPENDORF
RODRIGO LIMOEIRO (CENTRO DE ESTUDOS SOCIAIS DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA).

Abstract
Considerada uma das primeiras interpretações de textos e conteúdos (já utilizada desde os primórdios da busca
pela compreensão de livros sagrados), a análise de conteúdo posiciona-se como uma das metodologias mais
utilizadas para o tratamento e interpretação dos dados recolhidos, sejam eles de cunho qualitativos ou quantitativos.
Este trabalho assenta na comparação entre duas perspectivas direcionadas ao modelo utilizado para a análise de
conteúdo, verificando-se assim, possibilidades de interligamento entre o proposto por Laurence Bardin e de Klaus
Krippendorf. De forma a sistematizar o trabalho, foi realizada uma revisão da literatura direcionada aos trabalhos
feitos pelos autores referentes a utilização desta metodologia, de maneira na qual, foram discriminadas todas as
respetivas etapas de ambos os modelo, proporcionando assim, uma melhor análise e compreensão. Para os autores,
esta metodologia deve seguir alguns processos, os quais estão organizados numa ordem cronológica, de modo que,
se forem desencadeados podem vir a comprometer o resultado final. Dentre os macroprocessos destacados, tanto
Bardin quanto Krippendorf, reforçam a atenção para o fato de que, para a realização de uma boa análise de conteúdo
é necessário que ao final o investigador esteja apto a desenvolver interpretações pertinentes e coerentes referente
as hipóteses e objetivos definidos no início da pesquisa, de maneira que estejam sustentadas por evidências válidas.
Ainda que o modelo desenvolvido por Bardin possa ser antigo, este serve como guião para novas formulações acerca
da análise de conteúdo, como no caso do modelo desenvolvido por Krippendorf. Assim, verifica-se que a análise de
conteúdo se encontra em constante evolução, de maneira que, diversos autores debruçam sobre suas características
e buscam elucidar diferentes abordagens em campos variados de atuação.

A AVALIAÇÃO QUALITATIVA NO DIAGNOSTICO DE DIFICULDADES DE
APRENDIZAGEM NO ENSINO DA ESCRITA
ABEL RODRIGUES (CES UC), ABEL RODRIGUES (UC) E ABEL RODRIGUES (UC).

Abstract
Este trabalho constitui um estudo exploratório no âmbito da investigação qualitativa no domínio das ciências da
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educação, centrando o estudo nas capacidades de expressão escrita dos alunos do 5º e 7º anos de escolaridade do
sistema de ensino português. A investigação qualitativa continua a ser um processo relevante em educação, na aferição
de dificuldades de aprendizagem e de metodologias de intervenção. O objetivo é analisar as capacidades dos alunos
em adequar um texto escrito a uma situação de comunicação, fazendo inferências interpretativas e explicativas,
analisando a sua inserção social, inserindo a discussão nos quadros teóricos da literatura científica e formular
algumas conclusões. A metodologia utilizada recorre a um estudo prévio da inserção socioeconómica dos alunos, na
entrevista semi-estruturadas a 10 professores das turmas, 5 do segundo ciclo e 5 do terceiro ciclo; na observação
direta pelo investigador, em propostas de trabalho, de 30 minutos, em duas turmas heterogéneas, uma do 5º outra do
7º ano referentes: 1) texto descrevendo o percurso entre a sua residência e a escola; 2) elaboração de texto escrito
a partir de um conjunto de palavras; 3) Resposta a questionário de resposta aberta. Análises e registo de resultados
em grelha. O objetivo é analisar a capacidade dos alunos em adequar um texto a uma situação de comunicação,
identificando dificuldades de expressão escrita, e em que medida fomentam dificuldades aprendizagem; levantar
hipóteses explicativas; identificar procedimentos para melhorar desempenho; fazer inferências interpretativas sobre
a inserção social; inserir os resultados obtidos nos quadros teóricos da literatura científica. No estudo concluiu-se
pela existência de dificuldades de adequação do texto a uma situação de comunicação, motivada por diversificação
da comunicação oral e menor recurso à escrita; verificou-se piores resultados nos níveis socioeconómicos baixos.

CONFIGURAÇÕES SUBJETIVAS DA PSICOTERAPIA EM SUA DIVULGAÇÃO NO
INSTAGRAM: REFLEXÕES SOBRE O TORNAR-SE PSICOTERAPEUTA
AMANDA VAZ (CEUB - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA) E VALÉRIA MORI (CEUB - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA).

Abstract
Produzir conhecimento científico acerca dos processos subjetivos do tornar-se psicoterapeuta é tarefa fundamental
para que o espaço da psicoterapia possa configurar-se de maneira reflexiva, sensível, crítica e ética. Para contribuir com
este campo, especialmente no que diz respeito à sua constituição em nossa contemporaneidade, os objetivos deste
trabalho foram investigar e discutir como se organizam configurações subjetivas da psicoterapia em sua articulação
com a valorização atual do Instagram como espaço para sua divulgação, e para divulgação do psicoterapeuta –
fenômeno que ainda carece consideravelmente de produção científica a seu respeito. Foi realizada uma pesquisa cujo
método foi o construtivo-interpretativo – apoiado na Epistemologia Qualitativa e na Teoria da Subjetividade –, e cujos
participantes foram três psicólogos recém-formados que tiveram experiência como psicoterapeutas em estágios, e
hoje atuam como profissionais já formados em seus contextos. O método construtivo-interpretativo diz respeito,
por parte das pesquisadoras, a um processo de produção de informação (resultados) e de análise desta informação
(conclusões), estabelecido em diálogo constante com seu vivido no campo empírico no decorrer da pesquisa, de
maneira que vão sendo construídos indicadores, hipóteses e modelos teóricos, ou seja, o próprio conhecimento
científico. A informação produzida (resultados) na pesquisa avançou no sentido de apontar o atravessamento do
tornar-se psicoterapeuta e do divulgar a psicoterapia e a si no Instagram por configurações subjetivas de outros
âmbitos e outras questões, como dinheiro, trabalho, tempo, modo de vida, projeto de vida, família, situação econômica
e política do Brasil e do mundo, lógica de mercado, ciência, Psicologia, formação, ética, alteridade e a relação consigo
mesmo. A partir disto, a análise desta informação levou à conclusão de que o tornar-se psicoterapeuta e os modos
de divulgação da psicoterapia e de si no Instagram se influenciam mutuamente, em uma relação fortemente marcada
por como se configuram subjetivamente as esferas já citadas.

ANÁLISIS DE LOS NIVELES DE PARTICIPACIÓN E IMPLICACIÓN DEL ALUMNADO
UNIVERSITARIO EN EL DISEÑO DE RÚBRICAS DE EVALUACIÓN COLABORATIVAS
LETICIA CONCEPCIÓN VELASCO MARTÍNEZ (UNIVERSIDAD DE MÁLAGA) E JUAN CARLOS TÓJAR HURTADO (UNIVERSIDAD DE
MÁLAGA).

Abstract
En los últimos años se ha puesto de manifiesto el potencial que tienen las rúbricas de evaluación como instrumentos
para favorecer procesos de evaluación colaborativos entre docentes y estudiantes. En algunos casos, los estudiantes
son invitados a participar en los procesos de corrección, e incluso, en la co-construcción de criterios y rúbricas
de evaluación. Esta investigación analiza los efectos positivos del diseño de rubricas compartidas en el nivel de
implicación y participación del alumnado en la evaluación de su propio aprendizaje. Para ello se realizaron entrevistas
en profundidad a 22 docentes e investigadores de diferentes universidades mexicanas para conocer sus percepciones
y experiencias prácticas sobre el uso de rúbricas como instrumentos de evaluación formativa y colaborativa. Para
la recogida de información, se realizó un proceso de categorización mixto, de carácter inductivo (análisis del propio
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contenido de las entrevistas), y deductivo (análisis partiendo modelos teóricos). Después se aplicaron procesos
de reducción, transformación, extracción y verificación de la información recogida en las entrevistas. Los datos se
representaron a través matrices y diagramas comprensivos para sintetizar y mostrar las asociaciones entre categorías.
Los resultados muestran que las rúbricas poseen más valor cuando se explicitan, comparten y consensuan con el
grupo-clase antes de ser aplicadas. Por ejemplo, se indicaba de manera literal que “son más productivas si se inician
y se hacen conjuntamente con los alumnos porque les ayuda a clarificar los conceptos y finalmente los significados
se construyen de manera común” (P1: 66; 30:30). Como conclusión, se plantea que las rúbricas promueven una
evaluación más transparente, dialógica y responsable del alumnado, mejorando su motivación e interés por las
materias. No obstante, también se muestra que los docentes siguen siendo los encargados de tomar todas las
decisiones sobre el diseño e implementación de los procesos, métodos de instrumentos de evaluación.

PROCESO DE CATEGORIZACIÓN PARA EL ANÁLISIS DE LA CONCIENCIA
AMBIENTAL DE ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN PRIMARIA SOBRE EL USO Y
GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA
MARÍA PAZ POZO MUÑOZ (UNIVERSIDAD DE MÁLAGA), LETICIA CONCEPCIÓN VELASCO MARTÍNEZ (UNIVERSIDAD DE MÁLAGA),
CAROLINA MARTÍN GÁMEZ (UNIVERSIDAD DE MÁLAGA) E JUAN CARLOS TÓJAR HURTADO (UNIVERSIDAD DE MÁLAGA).

Abstract
El agua potable es un bien escaso y las problemáticas relacionadas con ella afectan a gran parte de la población
mundial. Según los expertos, nos encontramos ante un problema que está generando importantes desequilibrios en
el bienestar de la sociedad, la salud humana y el medioambiente. En este escenario de incertidumbre, la educación
y la concienciación son fundamentales para formar a los jóvenes en relación a la gestión sostenible y el cuidado del
agua. Esta investigación pretende conocer el nivel de conciencia ambiental que tienen 95 estudiantes de Educación
Primaria, a través de narraciones donde se plasman sus conocimientos sobre diferentes contenidos del agua. La
investigación se desarrolló mediante un diseño mixto secuencial exploratorio (CUAL→cuan). De manera inicial,
se realizó un análisis de contenido de las narraciones de los estudiantes y después, se aplicaron algunos análisis
cuantitativos complementarios. Durante el análisis de datos, se realizó un proceso de categorización a partir de
algunas categorías predefinidas (deductivas), procedentes de la literatura científica, y otras ad hoc (inductivas)
construidas a partir de los datos.. Los resultados de este trabajo ponen de manifiesto la falta de conocimientos que
tiene el alumnado sobre los usos y la gestión sostenible de los recursos hídricos. También, se muestran niveles bajos
de conciencia ambiental sobre el grado de responsabilidad hacia el cuidado del agua y la poca disposición o interés
para dar respuesta a las diferentes problemáticas del agua (escasez, contaminación, etc.). Las conclusiones de este
estudio plantean la necesidad de abordar la problemática del agua en el curriculum educativo desde un enfoque
multidimensional, dando a conocer las causas de los problemas asociados al agua desde una perspectiva económica,
social y ambiental.

ANÁLISIS DE LA ESTRATEGIA DEL SEMAFORO DE RIESGO EPIDEMIOLÓGICO DE
LA COVID-19 EN MÉXICO EN EL PERIODO 2020-2021
MARÍA GUADALUPE RAMÍREZ-ROJAS (CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA/CENTRO DE INVESTIGACIONES Y
ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL), LINA DÍAZ-CASTRO (INSTITUTO NACIONAL DE PSIQUIATRÍA), JOSÉ CARLOS
SUÁREZ-HERRERA (KEDGE BUSINESS SCHOOL), FRANCISCO ANTONIO RAMÍREZ-ROJAS (INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA
DEL AGUA) E HÉCTOR CABELLO-RANGEL (HOSPITAL PSIQUIÁTRICO FRAY BERNARDINO ÁLVAREZ).

Abstract
Introducción: En 2020 se implementaron a nivel internacional múltiples políticas públicas dirigidas a mitigar la
pandemia de COVID-19. En México, predominaron las políticas de contención, siendo la medida de distanciamiento
social un eje central en el denominado semáforo de riesgo epidemiológico de la COVID-19. Objetivo: Analizar la
estrategia del semáforo de riesgo epidemiológico de la COVID-19 en México durante los primeros dos años de la
pandemia. Su estudio como caso describe los retos y las problemáticas que afrontó su implementación, además
de su continuidad como estrategia de monitoreo de la pandemia. Métodos: Se desarrolló un estudio exploratorio
descriptivo, de corte retrospectivo, cuali-cuantitativo. Nos apoyamos en un diseño de estudio de caso para el análisis
de políticas públicas dirigidas a la mitigación de la COVID-19 en México, en específico las relativas al distanciamiento
social conforme a los indicadores del semáforo de riesgo epidemiológico. El periodo de estudio abarcó los primeros
dos años de la pandemia de COVID-19 (2020-2021), considerando los ámbitos nacional y estatal para contrastar la
implementación de las medidas de distanciamiento – según semáforo de riesgo- a nivel federal y entre los gobiernos
locales, con el fin de identificar su efectividad. Resultados: La implementación del semáforo epidemiológico propició
la emergencia de voces de contrapeso entre algunos gobiernos estatales, las cuales interpelaron a las autoridades
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federales respecto al fin y los medios empleados para articular las distintas estrategias de mitigación. Conclusiones:
El apego a – y el seguimiento de – las recomendaciones de las políticas públicas de distanciamiento social guiadas
por la instauración del semáforo de riesgo epidemiológico de la COVID-19 dieron cuenta de una instrumentación
sustentada en ordenamientos territoriales, políticos y económicos que responden a múltiples necesidades, además
de las sanitarias.

APORTACIONES DE LA METODOLOGÍA CUALITATIVA EN UN ESTUDIO DELPHI
APLICADO PARA VALIDAR EL MODELO CCP (CONSTRUCCIÓN DE LA CARRERA
PROFESIONAL) EN ANDALUCÍA
MAGDALENA SUÁREZ-ORTEGA (UNIVERSIDAD DE SEVILLA), M. FE SÁNCHEZ-GARCÍA (UNED, MADRID), ANA FERNÁNDEZ-GARCÍA
(UNED, MADRID) E CAROLINA ROMERO-GARCÍA (UNIVERSIDAD DE SEVILLA).

Abstract
Introducción: La situación laboral actual, mediada por distintas y recientes crisis sociales, laborales y, en los últimos
tiempos sanitaria, obliga a las personas a estar en constante adaptación y reinvención profesional necesitando de
aprendizajes que le permitan una mejor autogestión y autorregulación de sus posibilidades laborales. Las trayectorias
personales y laborales son cada vez más inestables, discontinuas, intermitentes, y las personas acceden en mayor
medida a empleos precarios, inseguros y con mínimas condiciones de calidad y, no en pocas ocasiones, desadaptados
al nivel de cualificación profesional que se posee. Un caso claro es el del colectivo de profesionales de la orientación,
un perfil cualificado y/o en formación constante que cumple una función social esencial, especialmente en tiempos
complejos como los que vivimos. Objetivos; Concretamente, en este trabajo nos interesa validar la funcionalidad del
modelo CCP en la formación y experiencia profesional de orientadores/as, identificando los elementos cualitativos
más significativos que perciben. Métodos: se selecciona un diseño cualitativo integrado en un estudio Delphi,
mediante la aplicación de un protocolo de entrevista con preguntas abiertas de carácter narrativo. Los datos son
analizados por procedimientos tradicionales de análisis cualitativo de contenido, con apoyo del Software informático
N-Vivo en su versión 12. Resultados: Los hallazgos encontrados revelan que el modelo CCP permite el desarrollo de
competencias de gestión de la carrera en el proceso de configuración de proyectos profesionales, especialmente en
lo que se refiere a competencias exploratorias sobre autoconocimiento, toma de decisiones y gestión del proyecto.
Conclusiones: Se concluye la funcionalidad del modelo, destacando sus posibilidades de autoaplicación mediante
sistemas virtuales mixtos con acompañamiento profesional y apoyo de recursos. Asimismo, se concluye que la
metodología cualitativa-narrativa permite obtener significados y comprensión acerca del alcance del modelo en la
formación inicial y continua de profesionales de la orientación.

COMUNICAR CIÊNCIA PARA O CIDADÃO COMUM: UMA ANÁLISE DE SIMILITUDE
ELAINE SANTANA (UNIDADE DE INVESTIGAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE: ENFERMAGEM ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM
DE COIMBRA), ROSA SILVA (UNIDADE DE INVESTIGAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE: ENFERMAGEM ESCOLA SUPERIOR DE
ENFERMAGEM DE COIMBRA -), JOANA BERNARDO (UNIDADE DE INVESTIGAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE: ENFERMAGEM
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE COIMBRA -), RICARDO LOUREIRO (UNIDADE DE INVESTIGAÇÃO EM CIÊNCIAS DA
SAÚDE: ENFERMAGEM ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE COIMBRA) E JOÃO APÓSTOLO (UNIDADE DE INVESTIGAÇÃO EM
CIÊNCIAS DA SAÚDE: ENFERMAGEM ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE COIMBRA -).

Abstract
Introdução: A comunicação de ciência constitui uma área de amplo valor social, moral e ético, que necessita ser
explorada, pois compreende a responsabilidade de disponibilizar ao cidadão as ferramentas necessárias para a melhor
tomada de decisão. Objetivo: analisar como se comportam as iniciativas utilizadas por entidades internacionais em
suas estruturas online para comunicar a ciência aos cidadãos comuns. Método: Estudo exploratório, descritivo, com
recurso a análise documental do corpus textual extraído das páginas web de 23 entidades científicas internacionais
com idoneidade e trabalho relevante na área. Recorreu-se à análise de similitude com auxílio do software Interface
de R pour Analyses Multidimensionnelles de Textes et de Questionneires (IRAMUTEQ). Compreende-se que a
utilização de softwares para auxílio no processo de análise, representa uma estratégia positiva, pois possibilita maior
eficiência e agilidade no processo de codificaçao. Resultados: Análise de Similitude é baseada na teoria dos grafos,
um ramo da matemática que analisa as relações entre os elementos do conjunto. Permite que sejam identificadas as
ocorrências entre as palavras e as indicações da conexidade de menor ou maior grau, interpretadas pela espessura
das arestas de ligação. Nesta representação, as palavras representam os vértices, e as arestas as relações entre elas.
Deste modo, identificam-se no estudo três vértices principais dos quais surgem outras ramificações. Estes núcleos
permitem verificar a forte ligação entre a iniciativas que priorizam o envolvimento do cidadão e utilização de recursos
e linguagem acessíveis, bem como a capacitação do cidadão, no intuito de torná-lo um agente comunicador de
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ciência. A relação com o contexto da interação/diálogo é também identificada, contudo não possui uma forte ligação
com os demais núcleos. Conclusão: Identifica-se um movimento de transição por parte das entidades científicas no
processo de comunicação de ciência, que procuram desconstruir as formas de comunicação padronizadas e distantes
do cidadão.

UTILIDAD DEL CONCEPTO COSMOVISIÓN PARA LA INDAGACIÓN DEL
NEOCHAMANISMO EN EL CONTEXTO ESPAÑOL
OLGA RODRIGO-PEDROSA (ESCUELA SUPERIOR DE ENFERMERÍA DEL MAR - UNIVERSIDAD POMPEU FABRA (ESPAÑA)) E JORDI
CAÏS FONTANELLA (UNIVERSIDAD DE BARCELONA).

Abstract
Resumen: Introducción: el chamanismo es un concepto ambiguo que abarca prácticas y cosmovisiones de diferentes
culturas Objetivo: analizar la utilidad del término Cosmovisión como marco conceptual de referencia para la
indagación de cómo los neochamanes conciben el chamanismo que se practica en el contexto español Métodos:
El diseño fue cualitativo y como estrategia metodológica se utilizó la inducción analítica. El muestreo fue teórico
donde el principal criterio de inclusión fue ser chamán que ejerce como tal en el contexto español. La técnica de
recogida de datos fue la entrevista en profundidad. Para el análisis de datos se utilizó la estrategia propia de la teoría
fundamentada basada en el muestreo teórico y en la comparación constante. Se utilizó como soporte operativo
durante todo el proceso de investigación el programa MAXQDA 2020. Resultados 1) el neochamán es un ser humano
con capacidades innatas que le permiten acceder a los conocimientos que el cliente necesita para sanar, 2) el cliente
es un ser humano que es consciente que tiene un problema que cree que la medicina convencional no puede curar
por si sola para el que busca sanación y 3) Existen energías inteligentes en el universo que procuran conocimiento y
sanación a los seres humanos Conclusiones. El término cosmovisión ha sido de utilidad para identificar quienes son
los principales actores en la práctica neochamánica y cuales son sus intereses.

LA GOBERNANZA DE LAS POLÍTICAS DE ATENCIÓN EN SALUD MENTAL
DURANTE LA PANDEMIA DE COVID-19 EN MÉXICO
LINA DÍAZ-CASTRO (INSTITUTO NACIONAL DE PSIQUIATRÍA RAMÓN DE LA FUENTE MUÑIZ), JOSÉ CARLOS SUAREZ-HERRERA
(KEDGE BS), OSCAR OMAR GONZÁLEZ-RUIZ (INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PΎBLICA), EMANUEL OROZCO-NUÑEZ (INSTITUTO
NACIONAL DE SALUD PΎBLICA) E MARIO SALVADOR SÁNCHEZ-DOMÍNGUEZ (INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PΎBLICA).

Abstract
Introducción: La pandemia de COVID-19 se ha convertido en la mayor carga de enfermedad a nivel mundial y en
México, afectando a los grupos más vulnerables de la sociedad, como son las personas con trastornos mentales (TM).
Objetivos: El objetivo de esta investigación es analizar el proceso de gobernanza durante la formulación de políticas
para la atención de la salud de las personas con trastornos mentales ante la pandemia de COVID-19. Métodos:
Estudio observacional cualitativo de carácter analítico, basado en entrevistas semiestructuradas a informantes clave
del sistema de salud, durante el año 2020. El estudio se ciñó a los principios teórico-metodológicos del Marco
Analítico de Gobernanza (GAF). Se utilizó ATLAS.ti-V.9 para el análisis temático inductivo, clasificando los temas
y sus categorías, teniendo en cuenta los elementos constitutivos de la gobernanza y discutiendo las discrepancias
y los códigos emergentes. La codificación finalizó cuando todos los datos se organizaron en temas y categorías
centrales. Para garantizar la correcta interpretación de los datos, se llevó a cabo un proceso de triangulación entre los
investigadores. Resultados: En México, la Secretaría de Salud emitió lineamientos para la atención de la salud mental,
no existe una política nacional definida y las instituciones de salud disminuyeron el porcentaje de atención durante
la pandemia. La toma de decisiones incluyó a múltiples actores, con diferentes estrategias y distinto alcance, según
el tipo de actor clave y su nivel de aplicación del poder. Conclusión. El presente estudio permitió conocer el alcance
de las estrategias de atención sanitaria de los TM en el contexto de la COVID-19 en México. Es necesario un análisis
más profundo que involucre a los actores que determinan las intervenciones en salud mental.
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EXPERIENCIAS ETNOGRÁFICAS RURALES SOBRE COVID-19 EN COLOMBIA
EDSON JAIR OSPINA (UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA), SERGIO DANILO CRUZ (UNIVERSIDAD NACIONAL DE
COLOMBIA), KAREN SOLANGE GUTIERREZ (UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA), CAMILO LUNA (UNIVERSIDAD NACIONAL
DE COLOMBIA), LUISA CALDERON (UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA), SANTIAGO VARELA (UNIVERSIDAD NACIONAL
DE COLOMBIA), PAULA PILLIMUE (UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA), ZAMIA CUESTA (UNIVERSIDAD NACIONAL DE
COLOMBIA), ROSA MARÍA ALVAREZ (UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA) E HELENA RAMÍREZ (UNIVERSIDAD NACIONAL DE
COLOMBIA).

Abstract
Introducción: La presencia del Covid 19 entre los campesinos de Colombia evidenció diversas estrategias en que
esta población entiende y atiende sus infecciones respiratorias. Objetivo. Comprender las estrategias sociosanitarias
implementadas por la población campesina de Colombia frente al Covid 19. Método: Etnografía realizada entre
mayo y diciembre 2021 con comunidades campesinas en ocho regiones del país (Amazonía, Orinoquía, Cafetera,
Magdalena Medio, Caribe, Chocó, Altiplano Cundiboyacense y Suroccidente Andino), en donde se utilizaron
herramientas de investigación (diario de campo, observación participante y entrevistas). Los datos se organizaron a
partir de categorías previamente establecidas y se analizaron desde el soporte teórico de los modelos de atención
a la salud de Menéndez. Resultado: El sistema sanitario es escasamente coherente con las necesidades en salud de
la población rural. La estrategia gubernamental frente al Covid 19 se diseñó sobre el control social en los espacios
urbanos y desestimó los modos de vida rurales. Las organizaciones sociales han orientado mecanismos de control
social durante la pandemia y han generado debates sociopolíticos sobre las estrategias estatales frente a esta
enfermedad, incluida la vacunación. La población rural ha sido afectada por el conflicto armado (desplazamientos,
asesinatos, despojo de tierras); por lo tanto, esta enfermedad tiene un “peso mínimo” en su vida cotidiana. Las
ideas sobre el Covid 19, así como sus consecuencias en la salud y sus tratamientos, se fundaron en sus propios
saberes sobre otras infecciones respiratorias, saberes desestabilizados por la información generada en redes sociales
y las constantes cifras sobre muertes y contagios. El aislamiento rural se consideró un mecanismo protector, y los
principales recursos de prevención y atención fueron los recursos florales de cada territorio. Conclusiones: El Covid
19 ha permitido evidenciar las carencias sanitarias en las zonas rurales de Colombia, y profundizar un complejo
análisis entre territorio y el proceso salud enfermedad atención

SIGNIFICADO DE LA ENSEÑANZA DEL EMPRENDIMIENTO EN DOCENTES
UNIVERSITARIOS DEL PERÚ
DIEGO JESUS MAMANI QUISPE (UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN), JUAN SANTIAGO ZAMATA MACHACA (UNIVERSIDAD
NACIONAL DE SAN AGUSTIN) E JULIANA MERY BAUTISTA LOPEZ (UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN).

Abstract
El desarrollo del emprendimiento sobresale en América Latina, a pesar de los fracasos de sus negocios esto
fundamentalmente por la débil innovación y que esto es comprometido con el sistema educativo y las políticas
públicas del estado, como una de las medidas se está incentivando la educación emprendedora para lograr el grado
de innovación. Para ello, el presente trabajo tiene como objetivo conocer e interpretar el significado de la enseñanza
recibida en el curso de fortalecimiento de capacidades emprendedoras impartida por la incubadora de negocios en
una universidad publica de Arequipa en Perú. Perteneciendo al paradigma interpretativo desde el enfoque cualitativo
utilizando el diseño fenomenológico hermenéutico en el que participaron 10 docentes universitarios donde se aplicó
la técnica de la entrevista a profundidad. Se proceso la información con el software Atlas ti versión 9, generando
los códigos y categorías según la triangulación teórica y empírica. Entre los hallazgos en las categorías principales
tenemos: la educación emprendedora del docente y la promoción de la cultura emprendedora. En la educación
emprendedora adquirida: el rol del docente es como mentor, pedagogo; en su motivación de capacitación fue por
el contenido del programa, aportar las experiencias a los emprendedores; en su aprendizaje adquirido le impacto las
metodologías agiles, el proceso del emprendimiento ágil, modelo de negocios; en la enseñanza a transmitir en el aula
con los estudiantes será exponer su producto mediante un pitch, analizar la viabilidad de su producto o servicio. Y en la
promoción de la cultura emprendedora proponen: actividades extracurriculares como semillero de emprendimiento,
espacios de grupos de discusión. Concluyendo que promover la educación emprendedora es un trabajo que integra
a la comunidad universitaria desde autoridades, incubadoras de negocios, docentes y estudiantes.
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ESCUTAR PARA COMPREENDER: A ESCUTA EMPÁTICA COMO FERRAMENTA DE
PESQUISA QUALITATIVA
ELISANGELA SANTOS DE MIRANDA (NÚCLEO DE EPIDEMIOLOGIA PSIQUIÁTRICA DO INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DO HC-FMUSP),
GEILSON SANTANA (NÚCLEO DE EPIDEMIOLOGIA PSIQUIÁTRICA DO INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DO HC-FMUSP) E FELIPE
SZABZON (NÚCLEO DE EPIDEMIOLOGIA PSIQUIÁTRICA DO INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DO HC-FMUSP).

Abstract
Introdução. A pandemia da COVID-19 impactou o desenvolvimento de pesquisas, alterando desenhos metodológicos
e exigindo estratégias para garantir a segurança dos envolvidos. Esse estudo surgiu a partir da demanda de moradores
de um bairro periférico de São Paulo por suporte psicológico durante o isolamento social. Objetivos. Avaliar a utilidade
da escuta empática (EE) como ferramenta de pesquisa-ação qualitativa: i. como método de coleta de dados ; e ii. como
intervenção, fortalecendo vínculos emocionais entre moradores dessa comunidade. Métodos. Pesquisa-ação qualitativa
usando EE. Através de videoconferência, os voluntários foram treinados em EE para oferecer apoio emocional através
de ligações telefônicas aos vizinhos que haviam solicitado ajuda. A cada semana, os voluntários reportavam os relatos
para o restante da equipe. Os relatos foram transcritos, tratados com o NVivo e analisados pela Ground Theory.
Resultados. A EE como metodologia permitiu compreender os fatores que influenciavam o sofrimento emocional dos
participantes durante a pandemia. Ela facilitou ultrapassar uma barreira frequente na pesquisa em saúde mental: o uso
de jargões, geralmente mal compreendidos, para avaliar o sofrimento, podendo resultar em excesso de diagnósticos.
O uso de expressões técnicas fora da situação clínica também dificulta considerar o contexto dessas experiências,
obliterando significados culturais e recaindo na individualização do que é vivido. A EE promoveu a horizontalidade das
relações pesquisadores-participantes, que relataram seu sofrimento, assim como a influência das contingências de um
bairro com alta vulnerabilidade social e econômica. Quanto à utilidade da EE como intervenção, os voluntários referiram
capacidade crescente em abordar o sofrimento emocional dos participantes. Estes informaram menos solidão por
compartilhar seu sofrimento com um vizinho interessado em “simplesmente” escutá-los com atenção, o que contribuiu
para aumentar a coragem para enfrentar as dificuldades emocionais na pandemia. Conclusão. A EE é uma ferramenta
útil para pesquisação qualitativa, seja no levantamento de dados, seja como intervenção.

APORTES DE LAS HUMANIDADES DIGITALES EN LA INVESTIGACIÓN DE LAS
CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN: UNA REFLEXIÓN DESDE LOS LABORATORIOS
ACADÉMICOS EN CUBA
ANIA R. HERNÁNDEZ QUINTANA (UNIVERSIDAD DE LA HABANA) E AMANDA TERRERO TRINQUETE (UNIVERSIDAD DE LA
HABANA).

Abstract
El desarrollo de las tecnologías digitales es parte de la historia de la producción de conocimientos científicos y del
estado actual de las ciencias sociales y humanísticas. Las Humanidades Digitales se enfocan en la generación de nuevas
herramientas y nuevos espacios para la comunicación en las áreas que estudian el patrimonio cultural y tienen un
alcance notorio, en los últimos años, en aquellas marcadas por las lógicas de la lectura, la escritura y la memoria social.
Tal es el caso de las galerías, bibliotecas, archivos y museos (GLAM, por sus siglas en inglés) y de las infraestructuras
de investigación que caracterizan a las disciplinas tecnoculturales que reúnen las Ciencias de la Información. Las
Humanidades Digitales han dinamizado las prácticas investigativas en el campo de las Ciencias de la Información en Cuba
a través de laboratorios que comprenden no solo el valor de las bibliotecas digitales como escenarios de preservación,
sino la importancia de la lingüística del corpus como elemento que facilita la colaboración entre investigaciones
multidisciplinares y entre instituciones del país de diversa naturaleza. Ante el desafío del crecimiento de los datos, las
complejidades de la información y la heterogeneidad de fuentes en la actualidad, la capacidad de los profesionales de
las Ciencias de la Información para gestionar recursos interoperables y de acceso pleno tienen un lugar estratégico en
la formación académica cubana, marcada por la impronta de las Humanidades Digitales.

EM BUSCA DE UMA ETNOGRAFIA AFETIVA NOS ESTUDOS SOBRE ESPAÇOS
ORGANIZACIONAIS
SÂMELA PEDRADA CARDOSO (INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO) E ROMULO GOMES (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO).

Abstract
O presente ensaio teórico objetiva discutir o conceito de Etnografia Afetiva e suas implicações para os estudos
sobre espaços organizacionais. Tradicionalmente nos estudos sobre espaço organizacional o afeto foi negligenciado e
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colocado em oposição a categoria espaço que era vista como algo concreto, físico. Com o aporte teórico nas Teorias
da Prática, podemos nos desvencilhar dessa dicotomia e trazer à tona o conceito de afeto nas teorias espaciais e
nas metodologias. Discutimos no presente ensaio como a Etnografia Afetiva pode ser um caminho para vincular o
espaço organizacional e o afeto nas organizações. Mapeamos que nos Estudos Organizacionais, quando estamos
situados dentro das pesquisas sobre espaço organizacional o conceito de afeto é muito recente e pode desvelar
novidades teóricas, metodológicas e práticas. Os resultados do ensaio teórico indicam que a Etnografia afetiva traz
a tona o conhecimento incorporado pelos corpos no contexto espacial, ao permitir que o pesquisador acompanhe
o movimento dos corpos, dos dados, da materialidade e também das estruturas em campo. A prática etnográfica é
baseada em três pilares: o conhecimento incorporado, a placidez afetiva e o poder que o afeto possui na agência.
Desses, destacamos na discussão o conhecimento incorporado como sendo uma opção viável e propícia para o
desenvolvimento de estudos organizacionais que debatem os espaços. A Etnografia afetiva por si é uma prática
coletiva que inclui vários corpos, em que cada um deles desvela relações possíveis entre a categoria espaço e a
mobilização de vínculos sociais e afetivos entre esses diferentes indivíduos engendrados por relações raciais, de
gênero, classe revelando não só como os espaços são projetados, mas também como os espaços afetam e são
afetados de forma assimétrica por determinados corpos e suas materialidades. Finalmente, tecemos um percurso
metodológico para o desenvolvimento da etnografia afetiva no contexto dos espaços organizacionais.

METODOLOGIAS ATIVAS NOS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE:
REVISÃO DE ESCOPO
RAQUEL RIBEIRO LIRA DIOGENES (ESCS FEPECS), CINTHIA LEAL DOMINATO (ESCS/FEPECS), PETRUZA DAMACENO DE BRITO
(ESCS/FEPECS), MANUELA COSTA MELO (ESCS/FEPECS) E LEILA BERNARDA DONATO GÖTTEMS (ESCS/FEPECS).

Abstract
Introdução: As mudanças ocorridas no campo educacional desencadearem o desenvolvimento das metodologias
ativas de ensino para a formação de profissionais independentes, críticos e formadores de opinião.Objetivo:
Identificar publicações científicas acerca do uso das metodologias ativas de ensino e aprendizagem nos cursos de
pós-graduação. Método: Realizada revisão de escopo, com as recomendações metodológicas do Instituto Joanna
Briggs e diretrizes de extensão do PRISMA. Utilizou o mnemônico PCC, sendo P=Estudantes de pós-graduação na
área da saúde; C=Ensino de pós-graduação em saúde; C = Metodologias Ativas de Ensino-Aprendizagem. Teve como
questão norteadora “Quais metodologias ativas têm sido utilizadas nos cursos de pós-graduação em saúde?”. O
levantamento bibliográfico ocorreu em setembro de 2021. As bases pesquisadas foram a Medline, Pubmed, Lilacs,
Cochrane, Amed, Ebsco, Proquest, Embase e BEME. Excluídos textos publicados como literatura cinzenta.Foram
selecionados 46 artigos. Resultados: Os estudos selecionados apresentaram as metodologias apresenta-se relevante
papel na mudança da formação em saúde, com destaque as tecnologias de informação comunicação/ferramentas
eletrônicas e a simulação. Entretanto, ainda há necessidade de realizar estudos que reforcem a relevância das
ferramentas no campo da pós-graduação. Conclusão: A implementação do uso das metodologias ativas na área da
pós-graduação em saúde necessita de maior investimento em pesquisa e formação a fim de possibilitar um maior
número de experiências aproveitando-se ao máximo seus benefícios para o ensino e aprendizagem.

LA GRATITUD A LA FAMILIA COMO EXPRESIÓN DEL BUEN VIVIR EN
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DEL ANDE PERUANO
WALKER ERNESTO ARAGÓN CRUZ (UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO DE PUNO) E YUDI JANEH YUCRA MAMANI
(UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO DE PUNO).

Abstract
En el mundo andino, la vida en comunidad es una de las manifestaciones culturales más importantes, donde la gratitud
-dentro de su cosmovisión- es una práctica ancestral denominada “ayni”, esta expresa varias connotaciones, una de
ellas es el “buen vivir” o “allin kawsay” que fueron inculcados desde el seno familiar, tal es el caso de los estudiantes
de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno (UNA-Puno) que aun practican estas costumbres. El objetivo de
estudio es analizar la gratitud hacia la familia como expresión del buen vivir de los estudiantes universitarios del ande
peruano. Se recurre a la investigación de enfoque cualitativo, métodos fenomenológico y etnográfico, con diseño no
experimental de corte transversal, se ejecutaron 339 entrevistas semiestructuradas a estudiantes provincianos de la
UNA - Puno. Se aplicó el modelo de reducción de datos cualitativos (edición, categorización y codificación, registro
y tabulación), permitiendo obtener diferentes versiones, testimonios y opiniones de gratitud de los universitarios
hacia sus familias. Se concluye que la gratitud -como filosofía del buen vivir- está arraigada a la importancia de vivir
en familia; el no decepcionar a sus padres es una motivación para salir adelante como reconocimiento al sacrificio y
esfuerzo que reciben por brindarles mejores oportunidades de vida; que incluso a pesar de sus desaciertos reciben
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el apoyo incondicional, es por ello que expresan su admiración y agradecimiento, no sólo a sus padres sino a toda su
familia (hermanos, abuelos, tíos y hasta padrinos). Finalmente, el hecho de terminar sus estudios superiores para ser
buenos profesionales, es un acto de reciprocidad hacia sus seres queridos y comunidad.

SENDO UM ENFERMEIRO BRINCANTE EM PEDIATRIA UTILIZANDO O
BRINQUEDO TERAPÊUTICO: MODELO TEÓRICO REPRESENTATIVO DESSA
VIVÊNCIA.
BEATRIZ PICOLO GIMENES (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO), CIRCÉA AMALIA RIBEIRO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO
PAULO) E EDMARA BAZONI SOARES MAIA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO).

Abstract
Introdução. Há fortes evidências da efetividade da utilização do Brinquedo Terapêutico/(BT) no cuidado à saúde da
criança/adolescente, no campo da Enfermagem Pediátrica. Utilizando-o o enfermeiro pode se comunicar com a criança
de forma lúdica, compreendendo-a no que ela precisa e deseja, além de assisti-la com o respeito merecido. Contudo,
não há pesquisa específica da importância dele nesse contexto. Objetivos: Compreender como o enfermeiro significa
seu papel, na interação profissional-criança, durante a sessão de Brinquedo Terapêutico e construir um Modelo
Teórico representativo dessa vivência. Método. Estudo qualitativo, cujo referencial teórico foi o Interacionismo
Simbólico e o metodológico, a Teoria Fundamentada nos Dados. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em
Pesquisa sob o nº 2.481.972. Recrutamento- realizou-se por meio de amostragem em bola de neve, havendo nenhum
cenário específico. Participaram 11 enfermeiros, que utilizavam o BT na prática de cuidado à criança/adolescente,
em qualquer ambiente de atenção à saúde ou no ensino. Os dados foram coletados pela Observação Participante
e Entrevista Aberta, complementada pelo Desenho-Estória. A análise dos dados ocorreu simultaneamente à sua
coleta, seguindo: codificação inicial, categorização, codificação teórica e apreensão da categoria central. Resultados.
Desvelaram-se dois fenômenos: 1.Empenhando-se para oferecer à criança uma assistência acolhedora e efetiva
por meio do BT- revela a sensibilização do enfermeiro pelo sofrimento da criança/adolescente, reconhecendo sua
natureza lúdica, e o brincar como essencial ao seu trabalho, passando a “abraçar essa causa”; 2.Implementando ações
para que o BT seja uma realidade no cuidado da criança/adolescente- revela as ações do enfermeiro ao utilizar essa
intervenção em seu cuidado, vivenciando os efeitos benéficos dessa prática, sentindo-se gratificado. Considerações
Finais. O estudo possibilitou compreender que o enfermeiro brincante é um promotor/facilitador, condutor-mentor
e responsável pela sessão lúdica, conduzindo-a e garantindo que a criança/adolescente seja protagonista no brincar
no contexto de cuidado à saúde.

TENCOLOGIA EDUCACIONAL SOBREFERTILIZAÇÃO IN VITRO:
DESENVOLVIMENTO DE UM WEB SITE
FERNANDA KONRHAT RUBIN (UNISINOS), SANDRA MARIA CEZAR LEAL (UNISINOS), DENISE ANTUNES DE AZAMBUJA ZOCCHE
(UDESC) E NILO FRANTZ (NILO FRANTZ MEDICINA REPRODUTIVA).

Abstract
Introdução: a Reprodução Humana Assistida é desenvolvida para promover a gravidez em mulheres inférteis. Objetivo:
desenvolver um portal educativo com conteúdo e orientações sobre os ciclos de fertilização in vitro (FIV). Método:
estudo metodológico realizado em três etapas: 1) estudo qualitativo, que investigou como os casais heterossexuais
e mulheres enfrentaram o ciclo de FIV com óvulos doados; participaram casais heterossexuais e mulheres que
engravidaram por meio de ovodoação, atendidos na instituição em estudo de janeiro/2017 a fevereiro/2020. A
coleta por meio de questionário eletrônico. Análise de conteúdo com auxílio do software IRAMUTEq; 2) construção
do portal educativo considerando temas que emergiram das falas dos participantes da etapa qualitativa, as quais
eram relacionadas com experiências vivenciadas durante os tratamentos de FIV com oócitos doados. Conteúdo
elaborado com respaldo em referencial teórico atual, normativas e legislação vigente no Brasil; 3) A validação do
conteúdo realizada por 10 juízes de saúde mulheres: enfermeiras (6), obstetrizes (2), matrona (1) e instrumentadora
cirúrgica (1). A análise pelo Índice de Validade de Conteúdo (IVC) >0,8. Resultados: a validação do conteúdo do portal
totalizou IVC médio de 0,96. Tecnologia do portal validada pelo programa Google Lighthouse = 91,5 pontos, indicado
ótimos critérios de desempenho. Conclusão: os resultados evidenciam elevada concordância para aplicabilidade do
portal educativo, que poderá subsidiar a divulgação do tratamento de ovodoação. Além disso, o poderá ser usado
como base de pesquisa por casais, mulheres/homens que necessitam recorrer a ovodoação, profissionais de saúde e
pessoas interessadas no tema. Assim, o produto gerado nesta pesquisa consiste no Portal Educativo: Entendendo a
Ovodoação, acessado pelo domínio https://nilofrantz.com.br/portalovodoacao.
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DEFINIÇÃO DE TEMAS E CONTEÚDOS PARA CONSTRUÇÃO DE GUIA DE
CONSULTA DE ENFERMAGEM NO PRÉ-NATAL
DENISE ANTUNES DE AZAMBUJA ZOCCHE (UDESC), WANDERSON LUIS TEIXEIRA (UDESC) E MARIA FATIMA SILVA VIEIRA MARTINS
(UNIVERSIDADE DO MINHO).

Abstract
Introdução: a elaboração de tecnologias educativas qualifica os profissionais de saúde e fortalece a prática assistencial
das equipes de saúde, em especial os enfermeiros, no atendimento a gestantes. Objetivo: Identificar temas e conteúdo
a serem abordados no Guia para a sistematização da assistência de enfermagem na consulta de pré-natal de baixo
risco. Método: A coleta dedados se deu por um questionário via google forms com perguntas sobre quais conteúdos
e temas necessários para a construção de um guia de consulta de enfermagem no pré-natal de baixo risco dirigido a
enfermeiros da atenção primária a saúde. Participaram 48 Enfermeiros assistenciais que realizam pré-natal de baixo
risco, 14 da macrorregião grande oeste e 34 da região meio oeste. Os dados foram analisados seguindo pressupostos
de Bardin, e os marcos legais do Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde do Estado de Santa Catarina e
Conselho Federal de Enfermagem. Resultados: foram reveladas quatro conjuntos de temas: exame físico da gestante,
uso de equipamentos no pré-natal, uso de protocolos e fluxogramas para a realização de consulta do enfermeiro no
pré-natal e, vinculo e adesão ao pré-natal.O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética Udesc,sob parecer n4.689.980.
Conclusão: os temas sugeridos indicam fragilidades no uso de evidências científicas na realização da consulta do
enfermeiro, durante o pré-natal, a necessidade de ações de educação permanente e saúde, e de divulgação junto à
comunidade, sobre o papel do enfermeiro no pré-natal de baixo risco e sua importância nas ações de promoção da
saúde materno infantil.

DESARROLLO DEL LENGUAJE EN PREESCOLARES: EXPERIENCIA DE DOCENTES
PERUANAS EN UN CONTEXTO DE PANDEMIA
ADELAIDA JULIA CUEVA ESPINOZA (UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO, PERÚ), EDITH GISSELA RIVERA-ARELLANO (UNIVERSIDAD
CÉSAR VALLEJO, PERÚ), HELGA RUTH MAJO MARRUFO (UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO, PERÚ), CARMEN PATRICIA TELLO AGUILAR
AGUILAR (UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO, PERÚ), SILVIA DEL PILAR ALZA SALVATIERRA (UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO, PERÚ) E
LUZMILA LOURDES GARRO-ABURTO (UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO, PERÚ).

Abstract
Introducción: El desarrollo del lenguaje en los infantes se logra mediante la interacción con sus pares en un contexto
social permitiéndole adquirir habilidades cognitivas y lingüísticas para comprender el mundo que los rodea. Objetivo:
El estudio tuvo como finalidad analizar las experiencias de docentes peruanas con respecto al desarrollo del lenguaje
de estudiantes preescolares en el contexto de educación virtual debido a la pandemia. Metodología: Se realizó un
estudio de enfoque cualitativo, diseño fenomenológico hermenéutico, centrado en cuatro categorías: Educación
virtual, desarrollo del lenguaje, rol de la familia y perspectivas futuras de la educación preescolar. Las participantes
fueron cinco docentes de nivel preescolar que trabajan en una escuela urbana de la ciudad de Lima-Perú, quienes
fueron seleccionadas a través de un muestreo intencional. Se utilizó una entrevista en profundidad; estructurada
en 15 interrogantes, enmarcadas en las categorías de análisis del estudio, siguiendo cuatro etapas: clarificación de
los presupuestos, descriptiva, estructural y discusión. Resultados: Durante la educación a distancia las docentes de
preescolar han incorporado diversas estrategias virtuales para el desarrollo del lenguaje; sin embargo, las competencias
lingüísticas no han sido las esperadas para la edad de los infantes. La participación de las familias es determinante
en los logros y limitaciones de los procesos lingüísticos durante la pandemia. Conclusiones: La educación virtual no
es suficientemente efectiva en el desarrollo del lenguaje en los niños de edad preescolar en el contexto estudiado.

ASSIMETRIAS DE GÊNERO NO TRATAMENTO DE MULHERES ALCOOLISTAS EM
ALCOÓLICOS ANÔNIMOS NA CIDADE DE SÃO PAULO-BRASIL: UM ESTUDO
QUALITATIVO
EDEMILSOM ANTUNES DE CAMPOS (ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E HUMANIDADES/UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO), NADIA
ZANON NARCHI (ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E HUMANIDADES/UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO) E FRANCINE EVEN DE SOUSA
CAVALIEIRI (ESCOLA DE ENFERMAGEM/UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO).

Abstract
Introdução: No Brasil, alcoolismo feminino é considerado um problema de saúde pública e os Alcoólicos Anônimos
(AA) são considerados um tratamento eficaz, mas são predominantemente frequentados por homens. Objetivo: O
objetivo deste estudo é analisar como as assimetrias de gênero moldam e interferem no tratamento de mulheres
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alcoolistas de AA na Cidade de São Paulo, Brasil. Método: Trata-se de um estudo qualitativo e a coleta de dados
foi realizada por meio de entrevista semiestruturada, presencial ou pelo Google Meet ou Telefone por causa da
pandemia de Covid-19 com trinta mulheres de AA. A análise dos dados foi do que estava explícito no conteúdo as
entrevistas para o que estava implícito, para obter uma síntese interpretativa que permitisse compreender a forma
como o gênero afeta o tratamento das mulheres de AA. A pesquisa foi aprovada pelo CEP/EACH-USP, processo
número: 3.371.461. Resultados: Três categorias foram identificadas: “O alcoolismo é uma doença única, mas para
as mulheres é muito pior”; “As mulheres não podem expor seu sentimento íntimo em reuniões mistas de AA”; “Num
encontro de mulheres de AA compartilho a natureza exata da minha dor e isso me fortalece”. Para as mulheres
entrevistadas, o alcoolismo é uma doença ligada as assimetrias de gênero da sociedade brasileira e elas sofrem
diversos preconceitos antes e depois da entrada em AA. As assimetrias de gênero interferem no tratamento das
mulheres de AA, uma vez que elas não se sentem à vontade para discutir detalhes de sua intimidade na presença
de homens, nas quais eram frequentemente alvo de assedio e discriminações sexistas. Conclusão: Apesar da cultura
patriarcal de AA, as mulheres reconhecem sua importância e se ajudam mutuamente em reuniões femininas, um
espaço de gênero exclusivo, onde elas encontram o apoio mútuo necessário para sua recuperação, sem as pressões
das discriminações de gênero.

A INFLUÊNCIA DAS EXPERIÊNCIAS COM A ARTE DO PALHAÇO NA VIDA PESSOAL
DO PROFISSIONAL DE SAÚDE
FABIANE DE AMORIM ALMEIDA (FACULDADE ISRAELITA DE CIÊNCIAS DA SAÚDE ALBERT EINSTEIN) E CAROLINE RIBEIRO LOURO
(UNIÃO DAS INSTITUIÇÕES DE SERVIÇO, ENSINO E PESQUISA LTDA - FACULDADE PERUÍBE, BRASIL.).

Abstract
Resumo: Introdução: O desenvolvimento de relacionamentos interpessoais e a humanização estão ganhando, cada
vez mais, importância no contexto da educação em saúde. Algumas universidades da área da saúde vislumbram,
na linguagem do palhaço, uma forma de proporcionar, para o estudante, o desenvolvimento de habilidades
socioemocionais que, muitas vezes, são subestimadas no ensino tradicional. A literatura aponta a importância da
vivência da arte do palhaço para os alunos, influenciando nas suas atividades diárias e melhorando o relacionamento
com familiares, amigos e pacientes. A oportunidade de vivenciar estas experiências durante sua formação pode
influenciar positivamente na vida pessoal destes profissionais. Objetivo: Compreender o significado da vivência
dos profissionais de saúde em participar de um projeto de extensão sobre a arte do palhaço durante a graduação
e suas repercussões na vida pessoal. Métodos: Estudo descritivo, qualitativo, realizado com 19 profissionais de
saúde que participaram como graduandos do projeto de extensão “Narizes de Plantão”. Os dados foram coletados
por meio de entrevistas semiestruturadas audiovideogravadas após aprovação do estudo pelo Comitê de Ética em
Pesquisa da instituição (no.3.182.231) e analisados a partir da Análise Qualitativa do Conteúdo, utilizando-se o
Interacionismo Simbólico como referencial teórico. Após leitura exaustiva dos discursos, os dados foram codificados
e os códigos semelhantes foram agrupados, originando as categorias. Resultados: Os participantes expressaram
que as experiências vividas no projeto denominado “Narizes de Plantão” repercutiram no âmbito pessoal, sendo
identificadas cinco categorias: “Querendo ajudar o próximo”, “Transformando-se por meio do autoconhecimento”,
“Não conseguindo se desvencilhar do palhaço”, “Acreditando que todos podem se beneficiar com a experiência do
palhaço” e “Sendo difícil abandonar o projeto Narizes de Plantão”. Conclusão: A arte do palhaço mostrou-se uma
poderosa ferramenta de autoconhecimento, mobilizadora e transformacional, auxiliando no desabrochar do próprio
ser e, consequentemente, auxiliando nos processos educacionais e de cuidados, sobretudo na área da saúde.

“CAPACIDAD DE AGENCIA PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS EN
REINCORPORADOS DE ESPACIOS TERRITORIALES DE CAPACITACIÓN Y
REINCORPORACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, COLOMBIA”.
LUIS EDUARDO RUANO (UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA) E EMYLSE ARELYS CASTILLO (UNIVERSIDAD COOPERATIVA
DE COLOMBIA).

Abstract
La investigación de tipo cualitativo propone una metodología de protocolo, que apunta a fortalecer la capacidad de
agencia para la gestión efectiva de proyectos en Excombatientes reincorporados en el Departamento del Cauca,
Colombia, asentados en sus nuevas áreas de reincorporación grupal, después de la firma de los acuerdos de Paz
entre el Estado Colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el año 2016. Se exhiben
las dificultades y oportunidades frente a la gestión, como elementos de la capacidad de agencia en el proceso de
reincorporación económica y social. La investigación, se enmarco en el enfoque de capacidades y el concepto de agencia
95

2022

LIBRO DE RESÚMENES DEL 11º CONGRESO IBERO-AMERICANO EN INVESTIGACIÓN CUALITATIVA // 12 a 15 Julio 2022 // A Coruña (España)

de Amarthya Sen y Martha Nussbaum, la teoría del constructivismo según la zona de desarrollo próximo de Vigotsky y se
transversalizó desde la educación en derechos humanos de los reincorporados en su ejercicio como nuevos ciudadanos.
Como resultado se plantea el ejercicio metodológico que sustenta un sistema tecnológico de información que permita a
agentes comunitarios, sociedad civil e instituciones, fortalecer la capacidad de agencia para la gestión de proyectos en
excombatientes, en tres fases: Contextualización, coaprendizaje, Resignificación y Retroalimentación.

“HERRAMIENTAS TIC: UNA OPORTUNIDAD PARA FORTALECER Y CONSOLIDAR
LA CAPACIDAD DE AGENCIA DE LOS REINCORPORADOS EN COLOMBIA”.
LUIS EDUARDO RUANO (UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA) E EMYLSE ARELYS CASTILLO (UNIVERSIDAD COOPERATIVA
DE COLOMBIA).

Abstract
El presente artículo describe la investigación que se enmarca en ejercicios de profundización en el contexto de la
Educación en Derechos Humanos, enfocado a la gestión pública, centrado en grupos de excombatientes de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia FARC-EP luego de la firma de los acuerdos de paz, con el objetivo de facilitar la
aplicación de herramientas metodológicas que permitan fortalecer las capacidades de agencia en gestión de proyectos
gestando instrumentos guía como protocolos de intervención. La investigación de tipo cualitativo dio respuesta al
interrogante: ¿De qué manera se fortalece la capacidad de agencia para la gestión de proyectos en reincorporados
del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación ETCR “Dagoberto Ortiz” en Monterredondo - Miranda –
Cauca y sus nuevas áreas de reincorporación grupal?, interrogante que problematizó las dificultades y oportunidades
frente a la gestión, como elementos de la capacidad de agencia en el proceso de reincorporación económica y social.
La investigación, se enmarco en el enfoque de capacidades y el concepto de agencia de Amarthya Sen y Martha
Nussbaum, la teoría del constructivismo según la zona de desarrollo próximo de Vigotsky y se transversalizó desde
la educación en derechos humanos de los reincorporados en su ejercicio como nuevos ciudadanos. Los resultados
fueron: priorización de los derechos económicos y libertades con los proyectos productivos y organizacionales desde
las particularidades del contexto, las realidades de la transición y las necesidades de la población en reincorporación;
derechos que para la reincorporación significaron y dignificaron su condición de nuevos ciudadanos y fueron el punto
de partida para generar la progresividad y continuidad desde la perspectiva de la educación en y para los derechos
humanos, adicionalmente, se precisó la necesidad de generación y uso de aplicaciones como sistemas de información
que conduzcan al uso de las Tic para el agenciamiento por los reincorporados.

ENTRENAMIENTO EN COMPETENCIA CULTURAL Y COMPASIVA PARA EQUIPOS
DE ENFERMERÍA: DESARROLLO Y EVALUACIÓN PRELIMINAR
LILIANA MARCELA REINA-LEAL (FACULTAD DE ENFERMERÍA, FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD - FUCS),
LAURA CATALINA BOHÓRQUEZ-PANTOJA (SOCIEDAD DE CIRUGÍA DE BOGOTÁ - HOSPITAL DE SAN JOSÉ), SANDRA PATRICIA
PULIDO-BARRAGÁN (GRUPO DE ENFERMERÍA, HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA - HUS) E LUCERO LÓPEZ-DÍAZ
(FACULTAD DE ENFERMERÍA, UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA - SEDE BOGOTÁ).

Abstract
Introducción: El sufrimiento es una realidad compartida por la humanidad, tiene importantes connotaciones
culturales, y es especialmente relevante en el mundo globalizado actual. La competencia cultural y compasiva
permite a las enfermeras reconocer y aliviar el sufrimiento mediante intervenciones congruentes con la cultura
de las personas, familias y contextos de cuidado. Objetivos: Desarrollar y evaluar la aceptabilidad, factibilidad y
efecto percibido de una intervención de entrenamiento en competencia cultural y compasiva (ECCC) para equipos
de enfermería en hospitales. Método/s: Estudio mixto secuencial (CUALcuan-CUAL) en dos fases: 1) Modelado de
intervención (CUAL), que incluyó una revisión sistemática integrativa de literatura y estudio cualitativo descriptivo
con enfermeras y auxiliares de enfermería de dos hospitales de Bogotá, Colombia; 2) Estudio cuasi-experimental
(cuan-CUAL) para la evaluación preliminar (aceptabilidad, factibilidad y efecto percibido) con enfermeras y auxiliares
de enfermería de dos hospitales de Bogotá. En todos los casos firmaron consentimiento informado y se garantizó
la confidencialidad. Resultado/s: Se revisaron 80 estudios sobre experiencias y entrenamientos en competencia
cultural y compasiva, se reconoció cómo se expresan en el cuidado, sus desafíos, oportunidades y efectos. El estudio
cualitativo permitió contextualizar las evidencias y desarrollar la intervención ECCC. En la evaluación del ECCC,
comenzaron 33 participantes y finalizaron 13; los cambios pretest-postest mostraron una valoración positiva del
mismo (lógica: p = ,256; satisfacción: p = ,942; posibilidad de recomendarla: p = ,160; utilidad para la práctica: p =
,180; utilidad individual: p = ,864; aversión/rechazo: p = ,119). La evaluación cualitativa reflejó efectos percibidos de
bienestar. Conclusiones: La primera fase mostró la necesidad de cuidados de enfermería culturalmente competentes
y compasivos, así como de una intervención contextualizada (ECCC) con especial énfasis en la compasión para cuidar.
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La segunda fase mostró que la implementación del ECCC fue aceptable con efectos benéficos. No obstante, surgen
recomendaciones para la factibilidad.

QUAIS AS PRINCIPAIS PREOCUPAÇÕES DA PESSOA QUE VIVE COM DIABETES
MELLITUS TIPO 2? – UMA ABORDAGEM QUALITATIVA
BEATRIZ RAPOSO (NOVA SCHOOL OF PUBLIC HEALTH, NOVA UNIVERSITY OF LISBON), FERNANDO G. AVELAR (NOVA
SCHOOL OF PUBLIC HEALTH, NOVA UNIVERSITY OF LISBON), JOÃO VALENTE CORDEIRO (NOVA SCHOOL OF PUBLIC HEALTH;
COMPREHENSIVE HEALTH RESEARCH CENTRE (CHRC); NOVA UNIVERSITY OF LISBON) E ANA RITA PEDRO (NOVA SCHOOL OF
PUBLIC HEALTH; COMPREHENSIVE HEALTH RESEARCH CENTRE (CHRC), NOVA UNIVERSITY OF LISBON).

Abstract
Introdução: Uma abordagem centrada na pessoa e uma comunicação efetiva conduz à integração da perspetiva da
pessoa e à decisão partilhada nos cuidados de saúde. Acresce ser essencial entender as suas reais necessidades para
tornar os sistemas mais efetivos. Compreender as preocupações das pessoas com Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) nos
vários aspetos da vida é essencial para uma abordagem centrada no doente. Objetivos: Este estudo qualitativo visa
identificar de forma abrangente as principais preocupações das pessoas com DM2. Método: Foram realizados cinco
grupos focais em novembro 2020: dois com profissionais de saúde (n=13) e três com adultos com DM2 em diferentes
estadios da doença (n=17). O estudo foi implementado na Associação Protectora dos Diabéticos de Portugal e
foi utilizada uma amostragem intencional para maximizar as diferenças nas características dos participantes. Os
participantes foram agrupados de acordo com: diagnóstico há ≥12 meses sem complicações; diagnóstico há ≥12 meses
com complicações minor; e com complicações major. Os dados foram analisados por análise temática. Resultados:
Foram identificados 47 itens de preocupações (subtemas) e agrupados em quatorze temas: (1)discriminação e
estigma; (2)cuidados de saúde; (3)histórias dos outros; (4)contexto social; (5)estilo de vida; (6)contexto profissional;
(7)tratamento; (8)gestão da doença; (9)qualidade de vida; (10)contexto familiar; (11)complicações; (12)fontes e
qualidade da informação; (13)custos monetários; e (14)saúde mental. Conclusões: As preocupações com a DM2 não
se limitam aos aspetos clínicos, sendo esperado que cada uma tenha uma preponderância diferente. É uma doença
complexa, de difícil autogestão, que tem muitas implicações no quotidiano e pode suscitar uma diversidade de temas
de preocupação para enfrentar os diferentes desafios. Com base nestes resultados, recomendamos uma abordagem
quantitativa que permita mensurar a relevância de cada “preocupação”, a partir da perspetiva dos profissionais de
saúde e das pessoas com DM2, permitindo a comparação e a criação de estratégias para aproximar as perspetivas.

PODCAST COMO FERRAMENTA DE ENSINO SOBRE A SEGURANÇA DO PACIENTE :
RELATO DE EXPERIÊNCIA
FERNANDA ACCIOLY DE LIMA SANTOS (FACULTY OF MEDICINE OF THE FEDERAL UNIVERSITY OF ALAGOAS), MARIA VIVIANE
LISBOA DE VASCONCELOS (UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS) E MARIA DE LOURDES FONSECA VIEIRA (UNIVERSIDADE
FEDERAL DE ALAGOAS - FACULDADE DE MEDICINA).

Abstract
Introdução. O final do ano de 2019 foi marcado por várias repercussões na vida de toda humanidade devido a
pandemia pelo novo coronavírus (Sars COV-2). O conhecimento científico vigente insipiente para o novo vírus
e a sua rápida disseminação trouxeram problemas de várias dimensões entre elas a interrupção da educação em
todos os níveis . As atividades de sala de aula presenciais nas instituições foram suspensas devido as medidas
sanitárias adotadas, dando espaço ao formato à distância. Assim, com o uso de ferramentas tecnológicas, pensou-se
como elaborar novas ferramentas pedagógicas relacionadas ao ensino que poderiam ser reajustadas para ocorrer
em espaços virtuais, Objetivos: compartilhar a experiência da produção e uso de dois Podcasts como produtos
educacionais a respeito da Segurança do paciente no contexto de ensino aprendizagem com acesso do seu dispositivo
móvel em qualquer lugar. Metodologia: produção tecnológica com material didático do tipo mídia (PodCast) sobre
Segurança do Paciente elaborada com base em pesquisa qualitativa com estudantes da graduação em enfermagem
sobre o ensino aprendizagem durante a graduação sobre essa temática. Elaboração se deu com criação e inclusão
de material didático abordando a segurança do paciente, pelo aplicativo gratuito Anchor, onde é possível editar
o áudio. Após gravação, criou-se uma conta em uma plataforma de streaming musical. Resultados: Os Podcasts
desta pesquisa já estão disponíveis no streaming de música Spotify e no site do repositório da EduCAPES para
download e compartilhamentohttp://educapes.capes.gov.br/handle/capes/599832 http://educapes.capes.gov.br/
handle/capes/5998323. O Podcast permite tratar de assuntos formais, técnicos de forma organizada, pausada,
gratuita e estar sempre disponível para ser utilizado. Considerações Finais: As TIDIC vieram para auxiliar a docentes
e estudantes no processo de ensino-aprendizagem. O acesso a conteúdos específicos que se tornam mais acessíveis
num momento em que todos que utilizarem as TDIC rapidamente para que esse processo não fosse interrompido.
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DEL LÁPIZ AL TECLADO: USO DE LOS RECURSOS PARA EL DESARROLLO
PROFESIONAL DOCENTE
SARA LÓPEZ-CALVO (UNIVERSIDADE DA CORUÑA), MERCEDES GONZÁLEZ-SANMAMED (UNIVERSIDADE DA CORUÑA), NURIA
REBOLLO-QUINTELA (UNIVERSIDADE DA CORUÑA) E LUISA LOSADA-PUENTE (UNIVERSIDADE DA CORUÑA).

Abstract
Introducción: Los recursos representan uno de los elementos clave de las Ecologías de Aprendizaje y, concretamente,
resultan fundamentales para el desarrollo profesional docente, ya que juegan el papel de mediadores y facilitadores
de los aprendizajes que realizan las personas en los diversos contextos por los que transitan. Objetivos: Analizar
cómo ha evolucionado el uso que hace el profesorado universitario, de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas, de
los recursos disponibles a lo largo de su vida, tanto analógicos como digitales, e identificar qué papel juegan hoy las
Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) en su desarrollo profesional. Métodos: Se llevó a cabo un
estudio de caso múltiple, de corte fenomenológico, centrado en la descripción de los recursos de los que disponen
y emplean los docentes en el proceso de enseñanza y para su propio aprendizaje profesional. Los informantes clave
fueron ocho de los mejores docentes de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad de A Coruña
de acuerdo con el ranking Docentia (ANECA), a quienes se les aplicaron dos entrevistas semiestructuradas: una
de carácter biográfico y otra centrada en la práctica profesional y en las Ecologías de Aprendizaje. Se realizó un
análisis que combinó procesos deductivos e inductivos con apoyo del software Atlas.ti. Resultados: Los resultados se
organizaron en torno a la tipología del recurso (analógico y digital) y al ámbito de uso (ocio, interacciones personales
y recursos profesionales). Conclusiones: Hoy en día, las TIC tienen un uso mayoritario y se consideran, además,
indispensables para la labor docente, ya que influyen significativamente en los formatos de aprendizaje de cualquier
ciudadano y, particularmente, del profesorado universitario. Sin embargo, parece que los docentes de la rama de
Ciencias Sociales y Jurídicas aún no están aprovechando todas las potencialidades de las TIC y la web 2.0.

COMPREENDER O SIGNIFICADO ATRIBUÍDO PELO ESTUDANTE DO ENSINO
SUPERIOR À RELAÇÃO ESTABELECIDA COM A INSTITUIÇÃO: ESTUDO
PRELIMINAR
SOFIA CAMPOS (INSTITUTO POLITECNICO DE VISEU-ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE), EMILIA COUTINHO (INSTITUTO POLITECNICO
DE VISEU-ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE- PORTUGAL), MANUELA FERREIRA (INSTITUTO POLITECNICO DE VISEU-ESCOLA
SUPERIOR DE SAÚDE- PORTUGAL) E ANA PAULA CARDOSO (INSTITUTO POLITECNICO DE VISEU-ESCOLA SUPERIOR DE
EDUCAÇÃO- PORTUGAL).

Abstract
Introdução: Estudo enquadrado no projeto “Inteligência Emocional, Empatia, Relações Interpessoais e Perceção
de Bem-Estar em Estudantes do Ensino Superior”, CI&DEI-IPV- PROJ/I&DI/CI&DEI/003-PARECER ÉTICA Nº 64/
SUB/2021.A motivação pelo estudo das emoções, empatia e relações interpessoais em contexto universitário
decorre da observação da relação entre estudantes e a comunidade em contexto formativo, e da perceção que
essa interação tem consequências na perceção de bem-estar, rendimento académico e no desenvolvimento pessoal
dos estudantes. Objetivos: Compreender o significado atribuído pelo estudante do Ensino Superior à relação
estabelecida com a Instituição. Método: Estudo qualitativo, de carácter exploratório, descritivo, utilizando a entrevista
semiestruturada para a recolha de dados. O guião da entrevista foi construído assente em quatro domínios: Cognitivo
(1); Emocional, Social e Motivacional (2) Académico (3); Organizacional (4). Obtida autorização por comissão de ética.
Até ao momento foram realizadas 7 entrevistas, a estudantes do Ensino Superior, depois de obtido o respetivo
consentimento informado, em instituições de ensino superior da região centro de Portugal. As entrevistas foram
gravadas após esclarecimento dos objetivos do estudo e autorização prévia pelos participantes. Utilizada análise de
dados qualitativa mediante os pressupostos apresentados por Bardin e suportada pelo NVivo 12 para a organização
do seu conteúdo. Resultados: Alguns indicadores preliminares obtidos apontam para que nos domínios mencionados
refiram: Cognitivo (1) Sentir-se sozinho; Ser um privilégio ser estudante do ensino superior; Emocional, Social e
Motivacional (2) Stress, Ansiedade; Académico (3) Tentar organizar melhor o estudo; Organizacional (4) Atividades
de Integração (mentoria), Práticas desportivas, Atividades de Voluntariado. Conclusões: Os estudantes vivenciam
sentimentos de ambivalência, na chegada ao ensino superior. À alegria da entrada junta-se a solidão por não
conhecerem ninguém. As atividades oferecidas pela instituição e a relação com colegas e professores parecem
assumir-se como eixos estruturantes para a saúde, bem-estar e sucesso dos estudantes.
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PHOTOVOICE COMO INVESTIGAÇÃO PARTICIPATIVA DE BASE COMUNITÁRIA:
UM ESTUDO SOBRE OS PRINCIPAIS IMPACTOS DA COVID-19 NOS MIGRANTES
EM PORTUGAL
MARIA JOÃO MARQUES (NATIONAL SCHOOL OF PUBLIC HEALTH, UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA; COMPREHENSIVE HEALTH
RESEARCH CENTER (CHRC)), ANA GAMA (NATIONAL SCHOOL OF PUBLIC HEALTH, CISP|PHRC, UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA;
COMPREHENSIVE HEALTH RESEARCH CENTER (CHRC)), ANA RITA PEDRO (NATIONAL SCHOOL OF PUBLIC HEALTH, CISP|PHRC,
UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA; COMPREHENSIVE HEALTH RESEARCH CENTER (CHRC)) E SÓNIA DIAS (NATIONAL SCHOOL OF
PUBLIC HEALTH, CISP|PHRC, UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA; COMPREHENSIVE HEALTH RESEARCH CENTER (CHRC)).

Abstract
Introdução: Nos últimos anos tem crescido a utilização da investigação participativa de base comunitária para dar
resposta a desafios complexos de saúde pública, como a pandemia da COVID-19. O photovoice é uma metodologia de
pesquisa visual que tem a intenção de promover mudanças sociais e capacitar comunidades vulneráveis. O photovoice
é uma abordagem qualitativa utilizada na investigação participativa de base comunitária, na qual os participantes
utilizam a fotografia e narrativas sobre essas fotografias, para identificar e representar questões importantes para
si. Considerando a falta de evidência sobre os reais impactos e vivências dos migrantes durante a pandemia, o
photovoice permite obter a visão sobre a sua realidade social ao mesmo tempo que os capacita. Objetivos: O estudo
visa explorar as perceções e vivências dos migrantes no que concerne aos impactos da pandemia na sua saúde e
bem-estar e documentá-las através de recursos visuais. Métodos: Seguindo o método photovoice, foram realizadas
entrevistas semiestruturadas com n=12 migrantes. Os participantes tiraram fotos e compuseram narrativas escritas
com base nas suas vivências na pandemia, no seu impacto na vida quotidiana e no bem-estar, incluindo a saúde
mental. Os dados foram analisados por meio de análise de conteúdo. Resultados: Do photovoice emergiram sete
temas: experiências na utilização dos serviços de saúde, saúde mental (solidão e isolamento social), quotidiano
durante a pandemia, desempenho de papéis sociais durante a pandemia, uso social dos espaços de convivência, uso
social do tempo, e perceção de saúde como objetivo coletivo. Conclusões: A metodologia photovoice representa
uma oportunidade de capacitar as comunidades migrantes e permite compreender melhor as suas perspetivas,
nomeadamente sobre os reais impactos da pandemia na sua saúde. É uma ferramenta metodológica muito útil para
analisar e intervir em diferentes contextos, particularmente com populações vulneráveis.

LA HERMENÉUTICA COMO HERRAMIENTA ANALÍTICA DEL PENSAMIENTO
KRONFLYANO.
ADRIANA GALVIS (UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA).

Abstract
La hermenéutica, como teoría general de interpretación investigativa, ha evidenciado variaciones históricas
estrechamente relacionadas con su ámbito de estudio, adaptándose al objeto que estudia, pero se mantiene
vigente, a tal punto que actualmente constituye un procedimiento destacado en los procesos de investigación
cualitativa, sustentada en el paradigma interpretativo. Como apoyo en el área comprensiva, esta técnica constituye
el medio para analizar la obra ensayística y literaria kronflyana, como una teoría general de interpretación, a través
de la que se realiza una atenta indagación del autor y su obra textual, relacionando con amplitud sus argumentos
frente a conceptos históricos tales como modernidad y posmodernidad, y su crisis en Colombia, en el contexto de
Latinoamérica. El análisis, toma como referencia una postura epistémico- metodológica, con el objetivo de destacar
su espectro de posibilidades para dilucidar y percibir la realidad desde contextos diversos y, por ende, desde sus
múltiples manifestaciones. El propósito, es retomar las características de la hermenéutica como método investigativo,
a partir de una secuencia epistemológica. Ejercicio a través del cual se establecen vasos comunicantes, relacionando
conceptos filosóficos, literarios y socio culturales, con el propósito de estudiar actitudes y comportamientos que dan
cuenta de la diversidad de mentalidades en las que se involucra el ser humano, sus particularidades y complejidades;
lo que implica abordar la epistemología en el ámbito de las ideas, clarificar el sentido del lenguaje y estudiar los
contenidos de la cultura. El desarrollo de este análisis, ha requerido procedimientos que se inscriben dentro del
arte de interpretar, y se afianzan a través de la profundización en la investigación cualitativa. La exposición pone en
discusión la relación entre filosofía y literatura, como importante en el análisis de las mentalidades, puesto que se
trata de escenarios colindantes entre las ciencias humanas y las ciencias sociales.
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A MEDIAÇÃO ESTÉTICA POR FILMES COMO PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE
INFORMAÇÕES EM PESQUISAS QUALITATIVAS DA PSICOLOGIA.
FABRICIA BORGES (UNB).

Abstract
Proponho neste trabalho discutir a forma como temos conduzido nossos trabalhos utilizando os filmes
cinematográficos como mediadores para a produção de informações nas pesquisas qualitativas. Partindo de uma
concepção da mediação semiótica e das interações sociais e dialógicas, encontramos na arte, e em especial no
cinema uma suposição de que os recursos imagéticos, a elaboração da linguagem cinematográfica e as narrativas
organizadas intencionalmente a partir de uma linguagem fílmica funcionam como recursos simbólicos que propiciam
uma expansão da experiência e consequentemente da consciência através dos processos dialógicos com o filme,
que colaboram para a produção de informações em uma pesquisa. Objetivo: Portanto o objetivo deste trabalho
é discutir como o cinema/filmes pode mediar experiências estéticas e de arte no sentido de ampliar a produção
de informações nas pesquisas em psicologia. Método: Como forma de discussão no método apresentaremos
rapidamente 3 propostas de uso de filmes como mediadores estéticos: 1) Uso de curtas cinematográficos, 2) Uso de
longas cinematográficos e 3) uso de memória sobre os filmes assistidos pelos participantes da pesquisa. Resultado:
Como resultados apresentaremos 3 pesquisas que utilizaram tais mediações e o impacto que os filmes produziram
nos estudos, apontando vantagens e desvantagens. Conclusões: A longevidade do olhar sobre o filme, faz com que
ao olharmos para este objeto estético específico (o filme), o vejamos como capaz de sustentar o olhar de uma outra
forma, portanto, com interações específicas. E é neste sentido que destacamos e apresentamos o filme como sendo
capaz de provocar experiências diferenciadas para os espectadores, portanto, experiências outras do desenvolvimento
humano e que produz informações de natureza subjetiva e importante nas pesquisas em psicologia.

ME AYUDA A APRENDER
ALICIA RISSO (UNIVERSIDADE DA CORUÑA) E LEANDRO S. ALMEIDA (UNIVERSISADE DO MINHO).

Abstract
Desde hace bastantes años la evaluación docente se lleva a cabo a través de cuestionarios auto-administrados
en los que el alumnado valora a su profesorado a través de preguntas más o menos cerradas. Una pregunta que
ha resultado con un alto poder predictivo de la satisfacción global con cada docente suele tener una redacción
del tipo “este profesor/a me ayuda a aprender”, pero ¿qué significa esa frase? Para averiguarlo se llevó a cabo una
investigación cualitativa con más de 600 explicaciones al respecto, a partir de datos recogidos de una población de
alumnado universitario matriculado en titulaciones de grado y máster. En torno al 22 % provenían de estudiantes
que habían participado en la evaluación docente cuantitativa al menos cuatro veces y el 33 % de personas que
solo habían participado una vez. Los textos analizados tenían muy diferentes longitudes, oscilando entre 7 y 323
palabras. Se separaron en función de si hacían referían a una valoración alta o baja y se extrajeron las palabras
empleadas con más frecuencia en unos y otros casos. Los resultados muestran que se emplean diferentes verbos y
sustantivos para explicar el sentido de las puntuaciones cuantitativas otorgadas. En este contexto, conceptos como
“explicar”, “entender/comprender”, “incluir ejemplos”, “motivar”, “preocuparse por el alumnado” o “contestar dudas”,
son los que adquieren mayor relevancia. Adicionalmente, los análisis preliminares también muestran diferencias en
las respuestas en relación con el sexo, el nivel de estudios y el área a la que se adscriben las titulaciones que se están
cursando. La edad también parece tener cierta relevancia. Estos hallazgos podrán ser empleados no solo para mejorar
la interpretación de los datos cuantitativos de las encuestas de evaluación docente, sino para su propia optimización.

LA INVESTIGACIÓN CON TECNOLOGÍA EN EDUCACIÓN UN ENFOQUE MIXTO
CON ORIENTACIÓN CUALITATIVA
BARTOLOMÉ RUBIA-AVI (UNIVERSITY OF VALLADOLID) E JAIRO RODRÍGUEZ MEDINA (UNIVERSITY OF VALLADOLID).

Abstract
Los procesos de investigación en educación, como procedimiento social de análisis, están guiados por la particularidad
y el enfoque cualitativo. Pero cuando la construcción de análisis se ve soportado por recursos que promueven
evidencias donde los datos son susceptibles de cuantificar, los casos particulares de investigación se nutren de
elementos mixtos. La necesaria transversalidad que tienen los elementos en los que se expresa la sociedad de la
información, nos sitúan ante la importancia de la representación de evidencias, expresiones y datos que, conjugados,
nos sitúan ante una configuración del diseño de investigación desde una perspectiva más global de lo que se había
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visto hasta el momento. Las personas, en nuestro mundo social, nos expresamos, percibimos y participamos de una
manera más compleja que las tradicionales opiniones expresadas, las observaciones participantes, los relatos… Todo
ello lo conformamos con elementos diversos y con sustrato tecnológico que enriquecen, diversifican y complican los
procesos de análisis. En este caso, la orientación del proceso de investigación hace necesaria la incorporación de
un sentido del relato que pasa por procesos de incorporación adecuada en los elementos analizados. También los
procesos de triangulación son los que proporcionan una visión orientada hacia la comprensión, pero que, según el caso
o circunstancia investigada, tienen una trayectoria, un sentido y un camino que andar. En este trabajo pretendemos
mostrar las regulaciones que la tecnología determina para la incorporación de elementos de investigación, así como
la construcción del relato de los procesos educativos en su intento de reconstrucción y análisis.

A OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE COMO TÉCNICA DE COLETA DE DADOS DE
PESQUISA QUALITATIVA EM SAÚDE
ISABELA OLIVEIRA DE ALMEIDA (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS), DÉBORA DE SOUZA SANTOS (UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE CAMPINAS), DALVANI MARQUES (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS), ELIETE MARIA SILVA (UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE CAMPINAS), FERNANDA MOTA ROCHA (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS) E GIOVANNE BENTO PAULINO
(UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS).

Abstract
Introdução: A técnica de coleta de dados “Observação Participante” foi desenvolvida pelo antropólogo polonês
Bronislaw Kasper Malinowski em trabalho de campo entre os anos de 1914 e 1918. Ela busca promover interatividade
entre o pesquisador, os sujeitos observados e o contexto no qual eles vivem. O relato de um processo prático de
utilização da Observação Participante em uma pesquisa pode proporcionar uma maior compreensão da técnica.
Objetivos: Relatar o uso da Observação Participante como técnica de coleta de dados de uma pesquisa qualitativa
em saúde que visava analisar o contexto de implantação do modelo de Acesso Avançado em uma Unidade de
Saúde da Família, destacando os desafios e potencialidades de sua implantação. Métodos: Pesquisa de campo com
submissão, apreciação e aprovação pelo comitê de ética em pesquisa da Universidade Estadual de Campinas, com
número do CAEE: 02352818.1.0000.5404. A pesquisadora foi até a USF durante 72 dias, e captou nesse tempo
comportamentos e sentimentos da equipe e dos usuários, observou a sala de espera e o fluxo dos usuários dentro
da unidade, realizou conversas com membros da equipe e acompanhou reuniões. Resultados: A pesquisadora teve
contato direto com o fenômeno a ser estudado, estando presente no local em que ele acontece, possibilitando
assim uma relação face a face com ele para obter informações sobre a realidade dos atores sociais em seus próprios
contextos. O convívio direto com a Unidade de Saúde estudada, sua equipe e usuários fez com que fosse possível
uma interação dinâmica de relações entre os sujeitos, seu contexto e a pesquisadora. Conclusões: A Observação
Participante se mostrou a técnica mais adequada para que coleta de dados trouxesse resultados satisfatórios, já que
para analisarmos o novo modelo de acesso da unidade, é de extrema importância estudarmos a comunicação e troca
de experiências através do olhar, falar, sentir e vivenciar.

DESENVOLVIMENTO DA ENTREVISTA DE EXPLORAÇÃO DOS DESAFIOS DOS
PROCESSOS DE LIDERANÇA: ELID
CATARINA BRANDÃO (FPCEUP).

Abstract
Resumo: A importância da liderança nas organizações atuais é cada vez mais reconhecida, nomeadamente face a
contextos incertos e dinâmicos, como aqueles nos quais nos inserimos. Isso explica a diversidade de teorias que se
centram sobre a liderança, procurando explicá-la e prevê-la. Não obstante, são escassos os estudos que consideram
as vivências dos líderes, dando-lhes voz e destacando os desafios - cognitivos, comportamentais e emocionais que os indivíduos que ocupam essas posições enfrentam. Objetivos: Esta comunicação foca o desenvolvimento da
Entrevista de Exploração dos Desafios dos Processos de Liderança – ELid – um instrumento que explora e descreve
as dinâmicas subjacentes aos processos de liderança em contexto organizacional, integrando o método narrativo e a
Técnica dos incidentes críticos. Método: A ELid foi desenvolvida com recurso a entrevistas com líderes de diferentes
organizações, ocupando diferentes níveis de liderança e com níveis distintos de antiguidade na função, em contexto
presencial e à distância. As narrativas dos líderes foram analisadas com recurso a análise de conteúdo categorial,
sendo as aplicações discutidas pela equipa de investigação, de forma a identificar a adesão dos participantes ao
instrumento, a sua validade de conteúdo e o potencial reflexivo do instrumento. Resultados: Observa-se a validade
de conteúdo facial do instrumento desenvolvido, assim como o seu potencial reflexivo para os líderes. Conclusões:
É claro o potencial heurístico da ELid enquanto instrumento de investigação das dinâmicas de liderança, possuindo
igualmente potencial de intervenção, nomeadamente em processos de desenvolvimento de líderes. Importa, por
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isso, investir na sua utilização em ambos os contextos, devendo recolher-se informação que permita reforçar a
validade de construto do instrumento, assim como avaliação o seu impacto em contexto de intervenção.

CONSIDERACIONES ÉTICAS DE LA HISTORIA ORAL DESDE EL ENFOQUE
EDUCATIVO
MIRIAM SONLLEVA VELASCO (UNIVERSIDAD DE VALLADOLID).

Abstract
El uso de la fuente oral supone un excelente recurso para acercarnos a la historia educativa contemporánea. La
metodología biográfico-narrativa no solo ayuda a recuperar temáticas olvidadas por la historiografía oficial, sino que
también abre una nueva forma de sentir, pensar y actuar para la persona que investiga. Admitir que quien narra su
historia es un sujeto capaz de producir un conocimiento que el investigador desconoce, transforma las relaciones
tradicionales entre el sujeto que investiga y el que participa en la investigación y, a su vez, permite el cuestionamiento
sobre cómo debe construirse el conocimiento. El presente trabajo tiene como objetivo analizar algunos dilemas
éticos a los que nos hemos tenido que enfrentar en el desarrollo de una tesis doctoral que aborda la educación de las
clases populares en el franquismo a través de fuentes orales. Mediante un ejercicio de reflexión sobre la metodología
del estudio, asentada en la fuente oral, ponemos en debate cinco decisiones que se presentaron en el desarrollo
de la investigación y que nos llevaron a modificar nuestra propia identidad investigadora. Hablamos del tema de la
representatividad, el consentimiento informado, el anonimato de los participantes, la autonomía de la fuente oral
respecto a otras fuentes archivísticas y el análisis de los datos y la redacción del informe final. El análisis del estudio
revela las limitaciones de la investigación histórica tradicional con fuentes orales y presenta un debate sobre el valor
de un modelo de investigación social que toma en cuenta a los participantes, su identidad y sus contribuciones como
sujetos productores de conocimiento histórico. El uso de testimonios vivos reclama un compromiso ético por parte
del investigador para la verdadera producción de un conocimiento democrático.

FACILITE LA PUBLICACIÓN CON ATLAS.TI
NERINGA KALPOKAS (IE UNIVERSITY) E IVANA RADIVOJEVIC (IE UNIVERSITY).

Abstract
Publicar en revistas académicas es esencial porque compartir la investigación permite a las comunidades seguir
construyendo conocimiento y entablar conversaciones sobre temas importantes. Además, la investigación cualitativa
puede ayudar a comprender el “desorden” del comportamiento humano en la vida cotidiana. Sin embargo, la
publicación de investigaciones cualitativas puede resultar muy difícil y exigente para los investigadores. No sólo las
mejores revistas rechazan la mayoría de los artículos presentados, sino que los investigadores cualitativos pueden
encontrarse en campos que dependen predominantemente de la investigación cuantitativa. Además, los proyectos
de investigación cualitativa pueden alargarse fácilmente durante años, y aún más cuando pasan por múltiples rondas
de revisión en una revista. Queremos ayudar a que el proceso de publicación de la investigación sea más fácil para
los investigadores cualitativos compartiendo algunos consejos prácticos sobre cómo se pueden aprovechar las
herramientas y habilidades existentes. En particular, destacamos las diversas formas en que el software de análisis
de datos cualitativos asistido por ordenador (CAQDAS) puede utilizarse para hacer más eficiente la publicación. En
primer lugar, analizamos algunas expectativas y desafíos comunes para la publicación de investigaciones cualitativas
basadas en artículos de editores y revisores de revistas. A continuación, proporcionamos consejos prácticos sobre
cómo se puede utilizar el CAQDAS ATLAS.ti para hacer frente a estas expectativas y desafíos y lo ilustramos con
ejemplos aplicados del software. Esto incluye la demostración de cómo ATLAS.ti puede facilitar la gestión del
proyecto (incluyendo la revisión de la literatura, el análisis de las fuentes de datos primarios y secundarios, y el
trabajo en equipo) y la realización de una investigación rigurosa mediante el cumplimiento de los criterios de calidad
de transparencia, comunicabilidad y coherencia.
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