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Resumo: No intuito de protagonizar novas formas de intervir nos cenários de prática, contribuir para 
a qualificação do cuidado em saúde e fomentar o empreendedorismo entre os pesquisadores da saúde, 
objetiva-se proporcionar uma experiência prática e dinâmica aos congressistas, relacionada a uma 
metodologia teórico-prática que visa o desenvolvimento da Prática Avançada em Enfermagem pela 
integração do grupo focal, da análise focal estratégica e dos elementos teórico-dinamizadores como a 
liderança, o empreendedorismo e a proatividade. O processo será sistematizado, na prática, por meio 
de seis etapas metodológicas e a partir de grupos de cinco integrantes, sob a supervisão dos 
dinamizadores, conforme segue: identificação do problema na realidade, análise do problema 
identificado, dinâmica de grupo focal com os atores envolvidos, delineamento e implementação das 
estratégias de análise discutidas e, por fim, a avaliação do processo como um todo. Cada grupo elegerá 
um coordenador e secretário para a dinamização das etapas. Os dinamizadores do workshop farão, 
inicialmente, uma breve explanação das etapas e dos elementos dinamizadores que fundamentarão 
teoricamente o processo. A metodologia teórico-prática visa contribuir para o alcançe de melhores 
resultados em saúde e possibilitar soluções estratégicas para o desenvolvimento da Prática Avançada 
em Enfermagem, com base em referenciais da liderança e do empreendedorismo social. Enquanto 
muitas pessoas esperam para que algo aconteça ou para que alguém tome iniciativa, o pesquisador 
proativo busca estratégias que possibilitam à transformação da prática. Pela sua iniciativa, 
sensibilidade e ousadia, o pesquisador proativo é capaz de transcender à linearidade do fazer pontual 
e propor espaços ampliados de discussão e de resolução dos problemas.  Espera-se, ao final da 
experiência prática, que os congressitas tenham apreendido o processo sequencial dos passos 
metodológicos, articulado aos elementos teóricos como a liderança, o empreendedorismo e a 
proatividade e que estejam motivados a reproduzirem a experiência em seus espaços de atuação 
profissional. 
 
Palavras-chave: Métodos; Técnicas de pesquisa; Liderança; Empreendedorismo; Prática Avançada de 
Enfermagem. 

 
Recursos Necessários: Serão necessários para a realização do workshop os seguintes recursos 
técnicos: sala ampla com mesas de trabalho, 10 folhas de cartolina, pincéis anatômicos, acesso a 
internet, vídeo projector, internet, computadores, além de acesso a impressora para a impressão dos 
textos temáticos/apoio a serem discutidos nos grupos de trabalho. 
 
Notas biográficas: 
 
Dirce Stein Backes – Doutora em Enfermagem pela Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC, 
Brasil e Estágio Pós-doutoral na Hochschule Osnabrück, Alemanha. Coordenadora do Mestrado 
Profissional em Saúde Materno Infantil e Professora do Mestrado Acadêmico em Ciências da Saúde e 
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da Vida do Centro Universitário Franciscano - Unifra. Atua com ênfase nas seguintes áreas temáticas: 
Pesquisa qualitativa, Empreendedorismo na Enfermagem/saúde, Liderança proativa, Políticas Públicas 
de Saúde e Teorias sistêmicas. 

 
Claudia Zamberlan – Doutora em Enfermagem pela Universidade Federal do Rio Grande – FURG, 
Brasil. Professora do Curso de Enfermagem e Mestrado Profissional em Saúde Materno Infantil do 
Centro Universitário Franciscano – Unifra. Atua com ênfase nas seguintes áreas temáticas: Pessquisa 
qualitativa, Tecnologias de cuidado, Prática Avançada em Enfermagem e Cuidado clínico. 
 
Marli Terezinha Stein Backes. Doutora em Enfermagem. Professora do Curso de Enfermagem e do 
Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, Brasil. 
Atua com ênfase nas seguintes áreas temáticas: Pesquisa qualitativa, Estratégia de Saúde da Família, 
Enfermagem Obstétrica e Teorias sistêmicas. 
 
Lurdes Lomba. Doutora em Ciências de Enfermagem pela Universidade do Porto, Portugal, Mestre em 
Saúde Pública pela Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, Portugal. Professora na Escola 
Superior de Enfermagem de Coimbra lecionando no Curso de Licenciatura em Enfermagem e no 
Mestrado em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediatria. Investigador na Unidade de Investigação - 
Health Sciences Research Unit: Nursing coordenando o Projeto Estruturante Prevenção de 
comportamentos de risco e promoção da saúde de crianças, adolescentes e jovens: Contributos para 
uma intervenção de Enfermagem.  
 
Jorge Manuel Amado Apóstolo. Professor Coordenador, Doutor em Desarrollo Y Intervención 
Psicológica pela Universidad de Extremadura e registo do título na Universidade de Coimbra. Mestre 
em Ciências de Enfermagem, especialista em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica. Formação 
Avançada em Ciências do Bebé da Família pela Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa e 
Centro Brazelton Gomes Pedro, de Portugal. Formação Pós-Graduada em Nutrição Pediátrica pela 
Universidade Católica Portuguesa. Coordenador da Unidade Científico Pedagógica de Enfermagem de 
Saúde da Criança e do Adolescente da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra.  

 
 

ESTRUTURA DO WORKSHOP 
 

1- Apresentação (15m): Inicialmente será realizada uma dinâmica de grupo com o objetivo de 
acolher e promover a integração dos participantes do workshop. 
 

2- Exposição teórica do tema (15m): Os dinamizadores farão uma breve explanação das etapas 
metodológicas a serem realizadas pelos grupos de trabalho e uma exposição dos elementos 
dinamizadores que fundamentarão teoricamente o processo metodológico, conforme segue: 
a. Liderança, qualidade essencial ao pesquisador, neste método, tem a possibilidade de 

influenciar os liderados à causa comum, pela valorização da criatividade e da inovação, 
pelo estimulo à mudança transformacional e, sobretudo, pela capacidade de entusiasmar 
e inspirar os diferentes atores a darem o máximo de si em benefício do grupo, para o 
desenvolvimento da prática avançada em Enfermagem. 

b. Pelo empreendedorismo, o pesquisador possibilita transcender a percepção míope do 
problema de pesquisa, pela capacidade de agregar valor social, potencializar as forças 
internas e identificar as oportunidades externas relacionadas ao fenômeno sob 
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investigação e, por fim, encontrar soluções estratégicas para realizar as mudanças 
necessárias.  

c. Por meio da proatividade, o pesquisador apresenta as soluções para os problemas, isto é, 
possibilita apontar saídas e formular soluções criativas aos diferentes problemas da 
prática. Pela sua iniciativa, sensibilidade, dinamismo e ousadia, o profissional proativo é 
capaz de transcender à linearidade do fazer pontual e rotineiro e possibilitar o alcance de 
melhores práticas em saúde.  

 
3- Atividade Prática (75m): A proposta de trabalho será dinamizada em seis etapas sequenciais, 

articuladas entre si e retroalimentadas pelo movimento circular e interativo dos componentes 
dinamizadores do processo: liderança, empreendedorismo e proatividade. Os participantes 
serão divididos em grupos de cinco integrantes, sob a supervisão dos dinamizadores, para 
realizarem a experiência prática das etapas metodológicas que seguem. Cada grupo elegerá 
um coordenador e um secretário para a dinamização e o registro do processo. 
a. Etapa 1: Os integrantes de cada grupo de trabalho serão estimulados a realizar um exercício 

mental para identificar o problema de pesquisa, a partir de uma simulação teórico-prática 
de uma vivência de cuidado de Enfermagem, a ser proposta pelos dinamizadores.  

b. Etapa 2: Os participantes discutirão, em grupos de trabalho, as evidências científicas 
associadas ao problema, a partir de textos de apoio, no sentido de identificarem as lacunas 
de conhecimento e, por conseguinte, ampliar e aprofundar a pecepção teórica em torno 
do problema de pesquisa. Ao constatarem a sua relevância, em termos do que já foi 
produzido e do que ainda necessita ser investigado para a Prática Avançada de Enfermagem, 
o problema de pesquisa consolida-se em termos de ampliação da sua magnitude e 
importância, mais especificamente, nessa segunda etapa do processo. Para a realização 
desta etapa, os dinamizadores do workshop fornecerão textos científicos de apoio 
relacionados à temática sob investigação, a fim de subsidiar a discussão. 

c. Etapa 3: Após a definição do problema de pesquisa e de sua análise ampliada e 
contextualizada, segue-se com a dinâmica de grupo focal com os atores envolvidos, a ser 
dinamizada pelo coordenador. Estudos que utilizaram o grupo focal demonstram ser esse 
um espaço de discussão e de troca de experiências em torno de uma determinada temática. 
Além disso, o grupo focal estimula o debate entre os participantes, permitindo com que os 
temas abordados sejam amplamente problematizados. O tema a ser abordado em cada 
grupo focal, estará relacionado ao problema de pesquisa previamente identificado e 
discutido nos grupos. Nesse processo é importante que o coordenador fique atento para 
que cada integrante do grupo seja ouvido e respeitado em suas manifestações. 

d. Etapa 4: Nessa etapa, denominada de Análise Focal Estratégica, os integrantes de cada 
grupo de trabalho buscarão identificar e analisar as forças e as fraquezas internas, assim 
como as oportunidades e as ameaças externas ao fenômeno sob investigação, com o 
propósito de delinear estratégias de intervenção em cooperação com os atores envolvidos. 
Nessa direção, cada grupo é estimulado a identificar tanto as forças e as fraquezas, quanto 
as oportunidades e as ameaças relacionadas ao problema de pesquisa sob investigação, a 
fim de delinear estratégias de intervenção com vista ao desenvolvimento da prática 
avançada em Enfermagem. 

e. Etapa 5: A implementação das estratégias no cenário terá como base teórico-prática a 
liderança, o empreendedorismo e a proatividade do pesquisador e demais profissionais 
envolvidos no processo. Ao se adotar a metodologia em questão, é importante que o 
pesquisador tenha clareza de que a integralização dessa proposta pressupõe 
necessariamente contribuições para a prática avançada em Enfermagem. A contribuição 
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não será, nessa direção, planejada e efetivada somente pelo pesquisador, mas por todos 
os envolvidos no processo, tendo em vista que este emerge de reflexões e construções 
coletivas, as quais requerem, necessariamente, o engajamento efetivo de todos os atores, 
nas diferentes etapas do processo. Para atender esta etapa metodológica, cada grupo 
retomará as estratégias de intervenção e reforçará as habilidades profissionais necessárias 
à sua implementação. 

f. Etapa 6: A avaliação da sistematização das estratégias implementadas, última etapa, não 
se configura como etapa conclusiva ou de fechamento do ciclo, mas uma condição 
necessária e pertinente à qualificação das estratégias adotadas e o delineamento de novos 
problemas de pesquisa, os quais retroalimentarão o processo, a partir de um movimento 
circular e interativo. Nessa dinâmica transformacional da prática, as diferentes 
partes/etapas sistêmicas integram o todo, assim como o todo complexo interage com 
diferentes partes, as quais são impulsionadas e renovadas pelos elementos dinamizadores: 
liderança, empreendedorismo e proatividade. Nessa etapa, um integrante de cada grupo 
de trabalho fará a síntese da análise crítico-reflexiva do processo, destacando os aspetos 
favoráveis e desfavoráveis encontrados. 

 
4- Aplicação em outros contextos e Discussão (30m): Nesta etapa, um integrante de cada grupo 

de trabalho fará a socialização da análise crítico-reflexiva do processo, realizada em grupos, 
no sentido de possibilitar uma discussão ampliada do processo e possibilitar o alcance de 
melhores práticas nos diferentes contextos da saúde.  
 

5- Avaliação Final (15m): Para finalizar a experiência prática, os integrantes avaliarão, de forma 
ampliada, a aplicabilidade e a viabilidade da metodologia teórico-prática, bem como a sua 
aplicabilidade para outros cenários e contextos da saúde, destacando os aspectos favoráveis 
e desfavoráveis do processo. 


