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Resumo 

Realizou-se uma revisão integrativa da literatura sobre o tema pesquisa na graduação em 

enfermagem. A investigação cientifica ou pesquisa em saúde constitui-se como elemento 

integrante e substancial para a evolução da população e do estado. As pesquisas contribuem 

para o desenvolvimento da saúde e da ciência como um todo, de forma direta e indireta, sejam 

elas de caráter privado ou público e com ou sem fins lucrativos (BRASIL, 2007). Na área da 

saúde e em especial da enfermagem a investigação cientifica é uma atividade que proporciona 

a reflexão e a transformação da pratica profissional, em um âmbito rico de variedades 

pessoais e profissionais, impregnado dos elementos socioeducacionais e políticos que 

conduzem o país (GUARIENTE, 2006). Objetivou-se realizar uma revisão integrativa da 

literatura sobre o tema pesquisa na graduação a fim de evidenciar o estado da arte desta 

temática na atualidade. O estudo foi desenvolvido seguindo as etapas da revisão integrativa da 

literatura, de acordo com Mendes, Silveira e Galvão (2008). Para o levantamento dos artigos, 

a busca foi realizada na base de dados da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Elencou-se três 

categorias, denominadas “as atividades extracurriculares e a produção do conhecimento 

cientifico”, “o desenvolvimento da metodologia de pesquisa na graduação em enfermagem” 

e “o ensino e o aprendizado da investigação científica na graduação e suas repercussões” O 

estudo possibilitou compreender como se dá o desenvolvimento do tema na formação e 

atuação dos futuros profissionais, tanto em rigor metodológico como na área de atuação.  O 

processo de formação em pesquisa deve ser inserido desde os primeiros períodos da 

graduação, com o intuito de proporcionar ao estudante a agregação do espirito investigativo 

na sua prática diária. 
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A FORMAÇÃO EM PESQUISA NA GRADUAÇÃO DE ENFERMAGEM: REVISÃO 

INTEGRATIVA 

 

Introdução 

 A investigação cientifica ou pesquisa em saúde constitui-se como elemento integrante 

e substancial para a evolução da população e do estado. As pesquisas contribuem para o 

desenvolvimento da saúde e da ciência como um todo, de forma direta e indireta, sejam elas 

de caráter privado ou público e com ou sem fins lucrativos (BRASIL, 2007).  

 Na área da saúde e em especial da enfermagem a investigação cientifica é uma 

atividade que proporciona a reflexão e a transformação da pratica profissional, em um âmbito 

rico de variedades pessoais e profissionais, impregnado dos elementos socioeducacionais e 

políticos que conduzem o país (GUARIENTE, 2006). 

 Diante disso os profissionais de saúde e de enfermagem, devem estar comprometidos 

com o processo de desenvolvimento da pesquisa em todas as etapas da profissão, sendo o 

enfermeiro (a) o profissional integrante da equipe multiprofissional que colabora para a 

construção dessa atividade, baseando assim suas ações em meios científicos. Para que o 

enfermeiro execute essa atribuição dentro da equipe multiprofissional é necessário que este 

seja engajado para a produção da investigação científica ou da pesquisa durante o período da 

sua formação e posteriormente agregando-o a sua prática diária. 

 O subsidio legal para que isso ocorra é a Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996 

conhecida como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), e os princípios das 

Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de graduação de enfermagem (DNC) de 7 de 

novembro de 2001 contemplam-se, com o objetivo de formar o enfermeiro com o perfil 

generalista, humanístico, crítico e reflexivo.  

 Diante do contexto exposto levanta-se a seguinte questão: O que foi produzido sobre o 

tema pesquisa na graduação em enfermagem, nos últimos anos? Tem-se como o objetivo 

realizar uma revisão integrativa da literatura sobre o tema pesquisa na graduação a fim de 

evidenciar o estado da arte desta temática na atualidade. 

 

Metodologia 



 

 

 O estudo foi desenvolvido seguindo as etapas da revisão integrativa da literatura, de 

acordo com Mendes, Silveira e Galvão (2008): Etapa 1: estabelecimento de critérios para 

inclusão e exclusão de estudos ou busca na literatura. Nesta etapa foram selecionados somente 

os estudos completos em língua portuguesa e disponíveis nas bases de dados. Etapa 2: 

definição das informações extraídas dos estudos selecionados e a categorização dos estudos. 

Nesta etapa, as informações foram organizadas e sumarizadas de maneira concisa, formando 

um banco de dados de fácil acesso e manejo. Etapa 3: avaliação dos estudos incluídos na 

revisão integrativa. Etapa 4: interpretação dos resultados. Etapa 5: apresentação da revisão e 

síntese do conhecimento. 

 Para o levantamento dos artigos, a busca foi realizada na base de dados da Biblioteca 

Virtual em Saúde (BVS). Preconizou-se utilizar apenas a BVS devido esta englobar as demais 

bases de dados como LILACS, PUBMED, SCIELO, COCHANE, entre outras. Foi utilizado 

para busca dos artigos os seguintes descritores e suas combinações na língua portuguesa: 

“pesquisa na enfermagem”; “investigação cientifica na enfermagem”, “investigação cientifica 

na graduação em enfermagem”; “pesquisa na graduação em enfermagem”. Os critérios de 

inclusão definidos para a seleção dos artigos foram: artigos publicados em português com a 

definida temática desde as primeiras publicações até o ano de 2015. As publicações foram 

examinadas de acordo com os seguintes critérios: 1- Dados referentes ao pesquisador: nome, 

profissão, titulação, local de atuação, cargo; 2- Dados referentes à publicação: nome do 

periódico, título da pesquisa, ano, volume, número, página, local de origem, fonte de 

identificação; 3- Objetivos do artigo publicado; 4- Características da população; 5- Resultados 

e discussões; 6- Conclusões. 

 

Resultados e Discussões 

 Foram encontrados 1.189 artigos, desses 358 foram encontrados com a palavra 

“pesquisa na enfermagem”, 159 com a palavra “investigação cientifica na enfermagem”, 286 

com a palavra “investigação cientifica na graduação em enfermagem” e 386 com a palavra 

“pesquisa na graduação em enfermagem”.  Dos 1.189 artigos encontrados para a seleção 

conforme objetivo desse estudo elencou-se o critério de inclusão que o texto científico 

abordasse sobre o tema pesquisa cientifica como tema central e não como método ou como 



 

 

resultados de pesquisas em geral. Sendo assim, foram selecionados 11 artigos que abordavam 

especificadamente a temática pesquisa na graduação em enfermagem.  A partir da leitura 

minuciosa segundo Gil (2010) elencou-se três categorias, a primeira categoria denominada 

“as atividades extracurriculares e a produção do conhecimento cientifico” com 3 artigos, a 

segunda categoria denominada “o desenvolvimento da metodologia de pesquisa na 

graduação em enfermagem” em 2 artigos, a terceira categoria denominada “o ensino e o 

aprendizado da investigação cientifica na graduação e suas repercussões” com 8 artigos 

encontrados. 

 As atividades extracurriculares e a produção do conhecimento científico  

Tabela 1 – Relação dos artigos selecionados das atividades extracurriculares e a produção do 

conhecimento científico, segundo o periódico, amostra e ano. 

Título do artigo Periódicos  Tipo/amostra Ano 

A Iniciação cientifica 

na graduação em 

enfermagem da 

universidade de São 

Paulo: uma análise 

crítica 

Revista latino 

Americana de 

Enfermagem 

Análise Documental 1999 

Vislumbrando o 

significado da 

iniciação científica a 

partir do graduando 

de enfermagem 

Escola Ana Nery de 

Enfermagem 

Entrevista/ Referencial 

metodológico a 

Grounded theory 

2010 

Interface ensino, 

pesquisa, extensão nos 

cursos de graduação 

da saúde na 

Universidade federal 

do triângulo mineiro 

Revista latino 

Americana de 

Enfermagem 

Análise Documental 2007 

TOTAL                                3                                                    3                                            3 

Fonte: Dados organizados pelos autores, com base a biblioteca virtual em saúde. 

 

As atividades extracurriculares têm por objetivo proporcionar ao estudante de 

graduação o incentivo e o aperfeiçoamento na busca e no desenvolvimento da pesquisa, tanto 

em âmbito educacional quanto no profissional.   



 

 

 Os artigos encontrados nessa categoria possuem objetivos tanto de caracterizar as 

produções das iniciações cientificas, bem como se desenvolve para o aluno em apropriação do 

desenvolvimento dessa atividade acadêmica. As produções de iniciação cientificas na década 

de 90 na Universidade de São Paulo (USP) foram de caráter sociocultural com percentual de 

59,7% de todos os estudos, isso devido ao grande número de disciplinas oriundas das ciências 

sócias, bem como a influência política exercida pela Universidade nesse contexto do 

aprendizado (PEREIRA; INOCENTE; SILVA, 1999).  

Para os alunos que desenvolvem as atividades de iniciação cientifica, esta proporciona 

um processo de crescimento, mudança e aprendizado durante a graduação em enfermagem, 

bem como o reflexo da execução cientifica na vida profissional e pessoal, por meio da 

continuidade acadêmica (ERDMANN; NASCIMENTO; LEITE; LANZONI, 2010).  

 Dentro dessa perspectiva a iniciação cientifica ainda favorece tanto para a comunidade 

acadêmica e populacional, como para o aluno experiências e aprendizados, que geram um 

intercâmbio de conhecimentos e habilidades, propiciando o desenvolvimento cientifico, 

educativo e profissional (TAVARES; SIMOES; POGGETTO; SILVA, 2007).  

O desenvolvimento da disciplina de pesquisa na graduação em enfermagem 

Tabela 2 – Relação dos artigos selecionados do desenvolvimento da metodologia de pesquisa 

na graduação em enfermagem, segundo o periódico, amostra e ano. 

Título do artigo Periódicos  Tipo/amostra Ano 

Ensino da 

metodologia de 

pesquisa em história 

da enfermagem: 

Avaliação de 

estratégia pedagógica 

para a graduação 

Revista de Pesquisa: 

Cuidado é fundamental 

Estudo descritivo 2009 

O ensino da 

metodologia científica 

em oito escolas de 

enfermagem da 

Região Sudeste. 

Revista Latino 

Americana de 

Enfermagem 

Qualitativo com 

Técnica de Delphi 

1998 

TOTAL                                  2                                                    2                                                2 

Fonte: Dados organizados pelos autores, com base a biblioteca virtual em saúde. 



 

 

 

A disciplina de metodologia científica deve ser obrigatória na grade curricular do 

curso de enfermagem, isso por esta conferir o desenvolvimento do estudante quanto a 

diversos aspectos, entre eles a reflexão, habilidades e o espirito cientifico (CASSIANI; 

RODRIGUES, 1998).  

Foi encontrado nos dois artigos que, cerca de 50% dos professores da disciplina de 

metodologia são enfermeiros, atividade dividida com os profissionais das áreas de pedagogia, 

filosofia e sociologia. Com relação ao período em que a disciplina é oferecida, entre as 8 

universidades estudadas, “em cinco (05) escolas a disciplina é oferecida no 1º semestre letivo, 

em três (03) escolas no 2º semestre, uma (01) escola no 5º semestre, uma (01) escola no 4º 

semestre e em uma (01) escola no 7º semestre” (CASSIANI; RODRIGUES, p.76, 1998).  A 

oferta da disciplina nos primeiros períodos da graduação contribui para a inserção do 

estudando no universo acadêmico, facilitando posteriormente o desenvolvimento desta 

atividade na sua prática diária enquanto enfermeiro.  

Os estudos apontam que o desenvolvimento do ensino da disciplina de metodologia 

científica ou de pesquisa deve ser teórico-prática, por meio de uma investigação de campo, 

com o intuito de ensinar o correto “levantamento de dados de situações concretas, analisando, 

interpretando os dados levantados e elaborando conclusões” (CASSIANI; RODRIGUES, 

p.79, 1998). 

O ensino e o aprendizado da investigação científica na graduação e suas repercussões 

Tabela 3 – Relação dos artigos selecionados do ensino e o aprendizado da investigação 

científica na graduação e suas repercussões, segundo o periódico, amostra e ano. 

Título do artigo Periódicos Tipo/amostra Ano 

A percepção de 

formandos sobre a 

pesquisa em 

enfermagem no curso 

de Graduação 

Revista de enfermagem 

da UFSM 

Qualitativo/ entrevista 

com 81 formando do 

curso de graduação de 

enfermagem do interior 

do estado da Bahia. 

2013 

O significado de 

aprender a pesquisar 

durante a graduação 

Revista brasileira de 

enfermagem 

Qualitativo com 42 

alunos do currículo de 

transição e a 49 alunos 

2007 



 

 

do Currículo integrado 

do curso de 

enfermagem da UEL. 

A pesquisa na 

graduação em 

enfermagem: requisito 

para conclusão do curso 

Revista Brasileira de 

Enfermagem 

Relato de experiência 

de Implantação do 

Trabalho de Conclusão 

de Curso (TCC) na 

graduação em 

Enfermagem do Centro 

Universitário Federal de 

Alfenas-MG 

2003 

Produção científica de 

graduandos em 

enfermagem Publicada 

de 1995 a 2008 

Revista espaço para a 

saúde 

Descritivo-exploratório 

na abordagem 

Quantitativa 

2010 

Análise dos trabalhos 

de conclusão de curso 

da graduação em 

enfermagem da 

UNIMONTES 

Revista Eletrônica de 

Enfermagem 

Estudo documental e 

descritivo 

2009 

A produção científica 

nas monografias de 

conclusão da 

Graduação em 

enfermagem de uma 

instituição pública 

Revista de enfermagem 

da UERJ 

Pesquisa exploratória, 

descritiva, quantitativa 

2011 

Produção de 

conhecimento em 

Enfermagem: 

Transposição e 

repercussões no ensino 

de graduação 

Revista Brasileira de 

Enfermagem 

Pesquisa exploratória e 

descritiva em 2 fases: 

na primeira o 

levantamento dos 

relatórios de pesquisas 

executados pelos 

docentes 

coordenadores, e a 

segunda pela análise do 

PP Curso de Graduação. 

2013 

Análise das publicações 

dos enfermeiros 

docentes da 

Universidade Estadual 

de Londrina-PR de 

1995 a 2006 

Semina: Ciências 

Biológicas e da Saúde 

Descritivo/ exploratória 

com abordagem 

quantitativa 

2009 

TOTAL                                    8                                                    8                                                 8                

Fonte: Dados organizados pelos autores, com base a biblioteca virtual em saúde. 

 



 

 

Os artigos nessa categoria evidenciaram o desenvolvimento da pesquisa durante o 

período da graduação, sendo que vem evoluindo em abrangência, pertinência e profundidade. 

Permitindo ao estudante a aproximação da realidade social, bem como contribuindo para a 

formação acadêmica deste (SANTOS; ANJOS; ALMEIRA, 2013).  

No entanto algumas Instituições de Ensino Superior (IES) do Brasil, ainda possuem 

um grande déficit de alunos envolvidos no desenvolvimento das pesquisas. Para que isso seja 

modificado faz-se necessário que haja „uma sustentável base metodológica que incentive a 

prática científica como um instrumento estritamente entrelaçado ao processo de formação 

ética e profissional dos graduandos” (SANTOS; ANJOS; ALMEIRA, p.152, 2013). 

Atualmente com a Resolução das Diretrizes Nacionais Curriculares do curso de 

graduação de enfermagem (DNC, 2001), torna a pesquisa na graduação um requisito 

obrigatório para a integralização do curso, por meio de um trabalho de conclusão de cursos. 

Diante desse contexto as universidades compreenderam a necessidade de evidenciar os tipos 

de pesquisa que estavam sendo publicados, bem como a sua contribuição para o 

desenvolvimento cientifico e profissional dos estudantes.  

Dentre os resultados encontrados em artigo, os trabalhos de conclusão de curso 

dividiram-se em três grandes áreas de atuação da enfermagem, que foram a área assistencial 

(58,5%) que equivale ao processo saúde doença e os determinantes de qualidade de vida e 

saúde doença, a profissional (28,4%) que corresponde aos estudos relacionados à realidade do 

cuidar/cuidados no mundo da enfermagem, e área Organizacional (13,3%) que envolve ao 

processo gerencial da enfermagem (OLIVEIRA; HADDAD; BORTOLETTO, 2010). 

Com relação ao emprego metodológico científico os artigos encontrados demostram 

que os trabalhos de conclusão de cursos aplicaram em sua maioria foram desenvolvidas com 

abordagem qualitativa 66,5%, 26,6% com a abordagem quantitativa e 6,4% trabalharam com 

abordagem quanti-qualitativa (SPINHOLA; VILETI; HENRIQUE; COSTA; CLOS, 2011).  

 A pesquisa social é um “processo que, utilizando metodologia científica, permite a 

obtenção de novos conhecimentos no campo da realidade social” (GIL, p.42, 2010).  



 

 

Portanto a análise dessa categoria de artigos possibilitou compreender como vem 

sendo desenvolvido o processo de ensino e aprendizagem da investigação cientifica no curso 

de graduação em enfermagem, por meio das publicações dos trabalhos de conclusão de curso. 

Ainda possibilitou assimilar o mister das atividades cientificas, bem como a sua expansão 

para além das muralhas da universidade.  

Conclusão 

 O estudo da produção cientifica sobre a pesquisa na graduação em enfermagem 

possibilitou compreender como se dá o desenvolvimento do tema na formação e atuação dos 

futuros profissionais, tanto em rigor metodológico como na área de atuação.  

O processo de formação em pesquisa deve ser inserido desde os primeiros períodos da 

graduação, com o intuito de proporcionar ao estudante a agregação do espirito investigativo 

na sua prática diária. As atividades de extensão, ensino e pesquisa devem ser incentivadas na 

prática acadêmica, pelos docentes, como uma tríade, propiciando ao aluno expandir seu 

conhecimento, bem como aperfeiçoar a habilidade em pesquisa. 
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