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Resumo: A técnica de pesquisa de coleta de dados por meio das interações grupais é um recurso 
para se compreender o processo de construção de percepções, atitudes e representações sociais dos 
grupos humanos e o contexto de relação onde são produzidos. O valor principal dessa técnica 
fundamenta-se na capacidade humana de formar opiniões e atitudes em comunicação com outros 
indivíduos. A essência do grupo focal consiste em apoiar o diálogo entre seus participantes para 
colher dados, a partir da discussão entre seus membros, focada num tema específico. O objetivo do 
workshop é ampliar o conhecimento teórico e prático a respeito desta tão importante técnica de 
pesquisa de dados qualitativos. A estratégia será a realização de um grupo focal sobre o tema 
“Dificuldades e barreiras para realização de pesquisas científicas de natureza qualitativa”. O grupo 
será composto com no máximo 30 participantes divididos em 2 subgrupos: debatedores e 
observadores (sem direito à palavra durante o grupo). O grupo focal será conduzido por um 
moderador e um relator utilizando roteiro previamente testado. A reunião será gravada em áudio 
com a concordância dos participantes que assinarão um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
previamente aprovado em Comitê de Ética em Pesquisa. Ao final, os debatedores preencherão 
formulário autoaplicável contendo questões acerca da experiência profissional e da dinâmica 
realizada, com garantia de sigilo das informações coletadas. Posteriormente pretende-se analisar 
estes dados para serem divulgados em futura publicação para compartilhamento do conhecimento 
produzido. Espera-se como resultado a ampliação da competência dos participantes na utilização de 
grupo focal em seu campo de estudo e a produção de conhecimento sobre esta ferramenta de 
pesquisa. 

Palavras-chave: pesquisa qualitativa, grupo focal, ética em pesquisa qualitativa, conhecimento 
científico 

Recursos necessários: computador e projetor 

Notas biográficas: 

Stella R. Taquette: Pós-doutorado em Saúde Pública, Doutorado em Medicina. Professora Associada 
da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Brasil. Tem experiência nos temas adolescência, 
sexualidade, gênero, violência, bioética e metodologias qualitativas de pesquisa. Tem 74 artigos 
publicados em periódicos científicos, é autora e/ou organizadora de 10 livros e 36 capítulos de livro.  

Luciana Borges: Doutorado em Ciências, Professora Adjunta da Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro, Brasil e Professora Titular da Universidade Estácio de Sá, Brasil. Tem experiência no campo 
da saúde coletiva, saúde da criança e metodologia qualitativa em pesquisa.  
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Workshop 

 

ESTRUTURA DO WORKSHOP 

 

1- Apresentação – 10 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 – 10 m  
 
Faremos uma exposição teórica em PowerPoint sobre a técnica do grupo focal para 
coleta de dados de pesquisa qualitativa.  
 

3- Atividade prática – 60 m 
 
Explicação sobre a dinâmica a ser utilizada, incluindo a proposta de pesquisa. O tema 
do grupo será “Dificuldades e barreiras para realização de pesquisas científicas de 
natureza qualitativa”. Dentre os inscritos no Workshop, serão convidados no máximo 
15 participantes para compor o grupo focal. Estes assinarão o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido e adotarão um apelido para garantir a 
anonimidade das informações coletadas. Em seguida, daremos início do grupo focal 
utilizando roteiro que incluirá as seguintes questões norteadoras:  

o Conhecimento e valor atribuído aos métodos qualitativos  
o Dificuldades e barreiras no uso do método  
o Críticas ao uso dos métodos qualitativos  
o Sugestões para ampliação do ensino e do uso dos métodos qualitativos  

 

4- Aplicação em outros contextos e Discussão – 30 m 

Discussão ampliada com todos os inscritos no workshop sobre o tema do grupo focal. 

 

5-  Avaliação final – 10 m 
Solicitaremos aos participantes que preenchem um questionário autoaplicável 
contendo dados sociodemográficos, profissionais e de avaliação da dinâmica utilizada 
no Workshop. 


