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Resumo: A entrevista é a técnica mais utilizada na coleta de dados de pesquisas de natureza 
qualitativa. Pode ser considerada uma conversa com finalidade que fornece dados primários e 
secundários de duas naturezas: concretos e objetivos (nível ecológico), e os que se referem 
diretamente ao indivíduo entrevistado, frutos da reflexão do próprio sujeito sobre a realidade que 
vivencia e são subjetivos (ideias, crenças, maneira de pensar, opiniões, sentimentos). Para se obter 
respostas honestas e verdadeiras que caracterizam uma boa entrevista é necessário saber fazer 
perguntas e quem escolher para ser entrevistado. O objetivo do workshop é ampliar o conhecimento 
teórico e prático a respeito da técnica de entrevistas de pesquisa qualitativa e sobre a construção de 
um bom roteiro. Após breve exposição teórica sobre a técnica e o tema escolhido, será desenvolvida 
atividade de construção de roteiro de entrevista direcionada a educadores e profissionais de saúde 
sobre o tema “Violência entre namorados”. O workshop será composto com no máximo 30 
participantes. Serão formados 6 minigrupos com 5 participantes cada que através de debate 
construirão um roteiro de entrevista a partir das seguintes perguntas de pesquisa: (1) qual o conceito 
que educadores e profissionais de saúde têm sobre violência entre namorados? (2) educadores e 
profissionais de saúde identificam adolescentes que estão sendo vítimas de violência (psicológica, 
sexual e física)? (3) qual a conduta de educadores e profissionais de saúde quando identificam 
adolescentes vítimas/perpetradores de violência em suas práticas profissionais? Espera-se como 
resultado a ampliação da competência dos participantes na utilização de entrevistas de cunho 
qualitativo em seu campo de estudo. 

Palavras-chave: pesquisa qualitativa, entrevista, ética em pesquisa qualitativa, conhecimento 
científico 

Recursos necessários: computador e projetor 
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Workshop 

 

ESTRUTURA DO WORKSHOP 

1- Apresentação – 15 m 

Autoapresentação breve de cada participante que informará: profissão, país de 
origem, filiação profissional, experiência em pesquisas qualitativas e expectativas em 
relação ao workshop. 

2- Exposição teórica sobre o tema – 15 m  
 
Faremos uma exposição teórica em PowerPoint sobre a técnica de entrevista para 
coleta de dados de pesquisa qualitativa.  
 

3- Atividade prática – 75 m 
 
Explicação sobre a ser utilizada. Divisão dos participantes em até 6 minigrupos, com 
no máximo 5 participantes em cada um, de preferência de formações profissionais 
diversas e de diferentes localidades. Exposição teórica brevíssima sobre o tema 
“Violência entre namorados” visando oferecer subsídios que nortearão a discussão 
dos minigrupos na construção do roteiro de entrevista. Cada grupo construirá um 
roteiro de entrevista a partir das seguintes perguntas de pesquisa: (1) qual o conceito 
que educadores e profissionais de saúde têm sobre violência entre namorados? (2) 
educadores e profissionais de saúde identificam adolescentes que estão sendo vítimas de 
violência (psicológica, sexual e física)? (3) qual a conduta de educadores e profissionais de 
saúde quando identificam adolescentes vítimas/perpetradores de violência em suas práticas 
profissionais? Após a discussão, cada minigrupo escolherá um relator para expor os 
resultados da discussão em plenária. 
 

4- Aplicação em outros contextos e Discussão – 30 m 

Discussão ampliada em plenária sobre os roteiros elaborados nos minigrupos. 

5-  Avaliação final – 15 m 
Solicitaremos aos participantes que preenchem um questionário anônimo, 
autoaplicável contendo dados sociodemográficos, profissionais e de avaliação da 
dinâmica utilizada no Workshop. 

 

 


