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Resumo 

Contextualização e objectivos: Este workshop apresenta a Técnica dos Incidentes Críticos 
enquanto uma técnica que permite realizar estudos qualitativos numa lógica reflexiva. 
Descreve-se em que consiste a técnica, procedimentos de recolha e análise de dados, 
considerando critérios de qualidade das inferências. O potencial da técnica a nível da 
intervenção é também explorado, seja no próprio momento da recolha de informação, seja 
enquanto ferramenta de diagnóstico que permite identificar formas de acção, pensamento e 
reacções alternativas a situações que caracterizam a experiência do sujeito em diferentes 
contextos de vida. 
Dinâmica, aplicação e resultados: A abordagem e a demonstração da técnica serão 
concretizadas principalmente com recurso à experiência dos participantes enquanto 
investigadores. O workshop será dividido em 4 momentos: (1) apresentação do workshop; (2) 
contextualização da técnica, apresentando-se a sua origem, formas de aplicação (e.g., Chell) e 
de análise; (3) trabalho prático de recolha e análise de incidentes críticos a partir da 
experiência dos investigadores presentes no workshop; e (4) conclusão e discussão final.  
Espera-se que no final do workshop os participantes dominem os princípios básicos da 
aplicação da Técnica dos Incidentes Críticos, considerando as suas diferentes etapas. Espera-se 
ainda que sejam capazes de avaliar a pertinência do uso da técnica na sua prática de 
investigação e/ou de intervenção. 

Palavras-chave: Técnica dos Incidentes Críticos; Investigação qualitativa; Experiência humana 
subjectiva; Emoções; Comportamentos; Cognições. 

Recursos Necessários: material fornecido pela organização. 

  



 

Nota Biográfica 

Catarina do Vale Brandão – Licenciada e doutorada em psicologia pela Faculdade de Psicologia e de 
Ciências da Educação da Universidade do Porto (FPCEUP), Portugal, onde é docente desde 2001. 
Desenvolve investigação qualitativa acerca dos desafios dos processos de liderança e do 
desenvolvimento humano em contexto organizacional e acerca dos processos de gestão e avaliação 
de desempenho (desenvolvimento e vivência), em particular no contexto da Administração Pública 
Portuguesa. Uma outra área de interesse é o uso e aprendizagem de QDA (Qualitative Data 
Software), leccionando disciplinas de investigação qualitativa na FPCEUP. É também consultora na 
área das metodologias qualitativas. Desenvolve ainda processos de intervenção organizacional, 
procurando aliar a teoria à prática, numa lógica que privilegia processos de co construção entre 
actores organizacionais e psicólogos (consultores). 
  



 

ESTRUTURA DO WORKSHOP 

1 Apresentação e Contextualização – 10 minutos 

Dinâmica de apresentação, com a contextualização dos participantes e seus interesses. 
Exposição do tema, objectivos e organização do workshop. 

2 Exposição da Técnica – 30 minutos 

Esta segunda parte será dedicada à apresentação e exploração da Técnica dos Incidentes Críticos: 
origem, definição e objectivos, estrutura, formas de aplicação (e.g., Chell) e de análise. 

3 Trabalho prático – 60 minutos 

Trabalho prático considerando a experiência dos participantes: (a) elaboração de guião de recolha de 
incidentes críticos; (b) recolha de incidentes críticos; (c) análise de incidentes críticos; (d) 
apresentação de resultados. Este trabalho será apoiado pela dinamizadora do workshop. 

4 Discussão em grupo e avaliação final – 20 minutos 

Os participantes poderão apresentar questões metodológicas e debater possíveis aplicações da 
técnica nas suas áreas de interesse. Espera-se que os participantes demonstrem a apropriação dos 
procedimentos e aplicações da técnica dos incidentes críticos, considerando o seu potencial para as 
suas áreas de investigação e/ou de intervenção. 


