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Ciência da Enfermagem em tempos de interdisciplinaridade foi o tema do 16o Seminário Nacional de Pesqui-
sa em Enfermagem, promovido pela Associação Brasileira de Enfermagem e realizado pela Associação Brasileira 
de Enfermagem, Seção Mato Grosso do Sul. No período de 19 a 22 de junho de 2011, pesquisadores de en-
fermagem de norte a sul do País, além de pesquisadores internacionais, iluminaram a temática com diferentes 
cores, formas e matizes, perscrutando o objeto de nossa atenção de forma densa, articulada, pertinente e atual.

Os objetivos do evento foram alcançados pela acertada escolha dos eixos temáticos: 1) Interfaces da ciência 
de enfermagem, em tempos de interdisciplinaridade, com a transculturalidade e a cidadania; 2) Ética, compro-
misso social e cidadania na pesquisa em enfermagem: fronteiras das disciplinas cientificas, produção e consu-
mo de conhecimento; 3) A formação de pesquisadores e de redes de pesquisa; 4) A pesquisa de enfermagem 
no processo de cuidar e educar: interdisciplinaridade, transculturalidade e difusão do conhecimento.

Enfrentar os desafios da produção do conhecimento que impacte efetivamente na qualificação das práticas 
do trabalho na Enfermagem e na Saúde, no século XXI, requereu abordagens multidisciplinares. Possibilitou, 
através do inaugurado fórum de Iniciação Científica, refletir sobre a inserção cada vez mais precoce dos ci-
dadãos no mundo da filosofia, da ciência e da pesquisa, desmistificando processos de investigar. Possibilitou 
otimizar a rápida disseminação da produção científica, tanto no âmbito nacional quanto na interlocução inter-
nacional, através de comunicações coordenadas, debates de pôsteres e redes de pesquisa. Se nenhuma área 
do conhecimento é uma ilha, a Enfermagem destaca-se, ao ser influenciada e ao influenciar outras ciências e 
disciplinas, como bem destacou o Professor Franco Carnevale, em sua magistral conferência de abertura. Adi-
cionalmente, a complexidade dos fenômenos que nós da Enfermagem estudamos enseja que diversos olhares 
se ponham a deles se aproximar, sem perder a singularidade de nossos processos e produtos científicos.

A Enfermagem é instauradora de processos de discussão com participação horizontal e, neste evento, im-
portantes fóruns foram realizados: fórum de pós-graduação; fórum de pesquisa; fórum de editores científicos; 
fórum de pesquisadores da história da enfermagem, além do já mencionado fórum de iniciação científica, que 
recém foi inaugurado.

Privilegiando nossa inserção na comunidade e destacando as questões do Centro-Oeste do país tivemos 
rodas de conversa, grupos de interesse com atividades de grande importância por congregar pesquisadores e 
grupos organizados da coletividade a exemplo de: saúde da população indígena, saúde da população negra, a 
Enfermagem Gerontológica na região Centro-Oeste.

As avaliações foram significativamente positivas, em relação ao temário, às exposições dos conferencistas, 
fóruns, qualidade das apresentações dos temas livre, cursos e oficinas, organização do evento, além do caloro-
so e cuidadoso acolhimento aos participantes.

A ABEn agradece a colaboração preciosa dos profissionais que participaram de toda a organização e rea-
lização do 16o Seminário Nacional de Pesquisa em Enfermagem. Agradece, também, a todas as Instituições 
que contribuíram de diversas maneiras para que este evento fosse realizado de forma organizada, competente 
e agradável, para disseminar a produção de conhecimentos e aprofundar a reflexão crítica acerca de temas 
candentes para a Enfermagem brasileira. Finalmente, somos muito gratas a todos os participantes. A presença 
de vocês, de todas as paragens do Brasil e também do exterior, abrilhantaram o evento, e é motivo de nosso 
orgulho e honra.
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