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Resumo: A tecnologia grupal define-se como a aplicação do conjunto de teorias, instrumentos, 
métodos e técnicas do campo da Dinâmica de Grupo na assistência em saúde, gestão de pessoas, e 
equipes bem como no ensino e pesquisa em variados contextos. O pesquisador que se propõe a utilizar 
o grupo humano como objeto ou método de investigação deve observar o universo subjetivo dos 
fenômenos grupais. Atentando-se para a dinâmica na relação estabelecida entre os membros do grupo 
bem como para as emoções, percepções e comportamentos presentes no desenvolvimento da 
pesquisa que influenciam o processo de construção do conhecimento. Frente ao exposto o objetivo 
deste workshop é instrumentalizar pesquisadores para o uso da tecnologia grupal no contexto da 
pesquisa qualitativa. Para isso realizar a discussão de casos de projetos de pesquisa, por meio de 
técnica vivencial e exposição dialogada, onde o grupo é utilizado como estratégia de coleta de dados 
(grupos focais e entrevistas em grupo), espaço de intervenção (processos grupais de qualificação de 
profissionais, desenvolvimento de equipes), espaço de cuidado (estudos com grupos terapêuticos em 
suas várias possibilidades), espaço de supervisão e prática. O conteúdo teórico a ser trabalhado 
abordará: estrutura, processo e conteúdo grupal; competências do pesquisador coordenador de 
grupos e processamento de atividades grupais. Espera-se que ao final do workshop os participantes 
estejam aptos a planejar e executar atividades grupais no contexto da pesquisa qualitativa em saúde. 

Palavras-Chave: Pesquisa Qualitativa, Tecnologia Grupal, Processo Grupal, Dinâmica de Grupo.  

Recursos Necessários:  

• Sala com cadeiras móveis para configuração do espaço em círculo 

• Vídeo projector, caixa de som 

• Folhas de flipchart, Folhas A4 em duas cores, pincel atômico, tesoura, giz de cera, lápis 
colorido.   

 
Nota biográfica 

Fernanda Costa Nunes. Psicóloga, especialista em Consultoria e Gestão de Grupos, em Micropolítica 
da Gestão e do Trabalho em Saúde, em Educação Permanente em Saúde e em Saúde Mental e 
Dependência Química. Mestre e doutoranda da Faculdade de Medicina no Programa de Pós Graduação 
em Ciências da Saúde da Universidade Federal de Goiás. Técnica da Secretaria de Saúde do Estado de 
Goiás, da Gerência de Saúde Mental. Membro do Grupo Interdisciplinar de Pesquisa e Intervenção em 
Saúde Mental RECUID - REFLETIR PARA CUIDAR. Pesquisadora Assistente do Projeto de Pesquisa 
"Saúde Mental, Álcool e outras Drogas e o uso da Tecnologia Grupal".  
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ESTRUTURA DO WORKSHOP 

Ação Estratégia Tempo 

Apresentação 
dos 
participantes 

Técnica do Sociograma – em círculo os participantes são 
convidados reconhecerem suas características semelhantes e suas 
diferenças. A facilitadora fala uma característica, aqueles que a 
possuem dão um passo a frente formando um círculo menos no 
centro. Feita a identificação as pessoas retomam se lugar. Repete 
esse movimento até que o grupo esteja mais entrosado. 

15 minutos 

Reconhecimento 
do 
conhecimento 
prévio dos 
participantes 
sobre a temática 

Aquecimento com pergunta problematizadoras: 
Cada participante receberá duas cores de papel A4 (verde e 
amarelapara responder a duas perguntas: 
1. Porque escolhi o grupo na pesquisa?  
2. Como o utilizo o grupo no contexto da minha investigaçõa? 
Após dadas as respostas as tarjetas serão agrupadas pela 
semelhança das respostas até a construção da resposta do grupo. 

20 minutos 

Discussão de 
casos de 
projetos de 
pesquisa 

Subdividir os participantes em 4 grupos. Entregar um caso de 
pesquisa para cada subgrupo discutir a partir das seguintes 
provocações:  
1. Concordo ... 
2. Interrogo ... 
3. Sugiro... 
Os participantes serão convidados a avaliar criticamente cada 
caso recebido. 

45 minutos  

Oferta teórica Seguiremos com a exposição dialogada para processar a discussão 
dos casos de pesquisa. Partindo do conhecimento dos 
participantes serão abordados os seguintes temas: estrutura, 
processo e conteúdo grupal; competências do pesquisador 
coordenador de grupos e processamento de atividades grupais. 

40 minuto 

Avaliação Final A 

partir do CAV avaliar: O que foi vivido, sentido e percebido por 
cada um e por todos? O que cada um aprendeu? Quais conexões 
com a realidade os participantes conseguem fazer? O que faremos 
com o conhecimento adiquirido? 

20 minutos 

 


