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Resumo: Estudos tendo a família como campo de investigação têm sido cada vez mais crescentes na 
área de enfermagem, em que os pesquisadores são constantemente desafiados na busca de 
conhecimento para nortear o cuidado ao sistema familiar. A pesquisa qualitativa tem sido muito 
aplicada nesse contexto quando se busca compreender as interações, os significados e a dinâmica 
familiar. No entanto, é preciso reconhecer que pesquisas com família são desafiadoras, 
considerando-se sua complexidade e os contextos pelos quais a família se depara. A escolha do 
melhor método para a coleta de dados e sua aplicação precisa ser realizada de maneira criteriosa, a 
fim de gerar dados que dêem sustentação ao fenômeno que está sendo investigado. Dessa maneira, 
torna-se necessário investir no treinamento de pesquisadores em pesquisas qualitativas com famílias, 
a fim de garantir o rigor metodológico. Neste worksohp pretende-se apresentar e discutir métodos 
de geração de dados em pesquisa qualitativa com família, abordando-se a observação e a entrevista, 
aprofundando a compreensão dos elementos essenciais para sua condução com famílias. Para tanto, 
será realizado discussão teórica e simulação prática de observação e entrevista com família, a fim de 
promover a interação dos participantes em situações realísticas. Espera-se que os participantes 
sejam capazes de aperfeiçoar a utilização e aplicação de métodos adequados de geração de dados na 
pesquisa qualitativa com famílias, refletindo sobre as indicações e as maneiras de conduzí-los. 
Pretende-se ainda que o workshop apresente novos conceitos e técnicas que contribuam para a 
melhoria da qualidade e do rigor científico da pesquisa com famílias. 

Palavras-Chave: Família, Pesquisa com Família, Entrevista, Pesquisa Qualitativa, Observação. 

Recursos Necessários: Sala com vídeo projetor, internet e computador. 
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ESTRUTURA DO WORKSHOP 

 

1- Apresentação do grupo – 15m – Coordenadoras: Myriam e Maria Angélica 
a. Cada participante deverá sortear uma carta de cor diferente contendo uma palavra 

representativa de um sentimento, pensamento, percepção ou ação relacionado com 
a entrevista e observação; ao abri-la deverá se apresentar, informando seu nome, 
instituição em que atua, sua formação, sua experiência com pesquisa qualitativa, 
entrevista e observação e discorrer sobre a palavra sorteada fazendo uma analogia 
com a temática a ser desenvolvida no workshop. Também será solicitado que o 
participante apresente sua expectativa com relação ao tema do workshop e o que o 
motivou a participar do mesmo. Esse momento de quebra-gelo e apresentação 
promove melhor interação entre os participantes, possibilitando rico espaço para um 
diagnóstico sobre o perfil de todos os presentes. 

b. Apresentação do cronograma e conteúdo a ser trabalhado no workshop, dinâmica, 
referencial bibliográfico utilizado, de maneira discursiva e cometnada pelas 
coordenadoras. 

2- Bases teóricas para a entrevista e a observação com família – 30 min - Coordenadoras: Maria 
Angélica e Myriam 

a. Apresentação dos reerenciais e conceitos teóricos da entrevista e observação 
utilizados em invetigação e pesquisas com famílias. Nessa etapa, serão apresentados, 
de modo discursivo e dialogado, os referenciais teóricos e conceituais da entrevista e 
observação utilizados atualmente em estudos com famílias, pontuando seus 
objetivos e limitações.  

b. Apresentação de ferramentas para facilitar a entrevista com família. Será 
desenvolvido o tema sobre entrevistas e observação com família, estágios e 
habilidades bem como a família como objeto de investigação qualitativa. Nesse 
processo, saber como formular questões de investigação com família é fundamental 
e requer conhecimento e habilidade do pesquisador. Serão discutidas formas de 
como desenvolver habilidades para entrevistas com família. Consideramos 
importante que o participante saiba como se preparar para a entrevista com a 
família. A entrevista é uma das técnicas mais utilizadas, atualmente, em investigação 
tendo a família como foco. Ela permite ao pesquisador extrair uma quantidade muito 
grande de dados e informações. Pretendemos esclarecer a necessidade de uma 
correta utilização desta técnica para a obtenção de resultados mais qualitativos, 
assim como os passos necessários para a sua utilização. Abordaremos o preparo do 
pesquisador para a entrevista e a observação em estudos qualitativos e em estudos 
com famílias. Esse momento será realizado por meio de explanação oral e dialogado. 
Ao final, os participantes serão convidados a expor suas dúvidas e percepções sobre 
o tema.  

c. Apresentação da observação como importante fornecedora de subsídios para 
identificar uma situação, facilitar a escolha de técnicas e procedimentos a serem 
utilizados em uma investigação qualittiva com família. Nessa etapa serão 
apresentados os procedimentos da observação enquanto método de coleta de dados. 
Em seguida, os participantes terão acesso a textos e artigos explicativos para 
discussão interpares das reflexões sobre o tema e das dificuldades e desafios que 
enfrentam com a observação, a entrevista e a pesquisa qualitativa com famílias. 
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d. Discussão sobre a experiência de práticas de entrevista e observação dos 
participantes. Abordaremos, nessa etapa, como conduzir a entrevista e a observação 
com a família. Serão utilizados, como condutor da atividade, casos diversos para a 
discussão e a interação dos participantes. A inteção é a provocar a explanação de 
ideias para a resolução de situações vivivenciadas no cotidiano da investigação 
qualitativa com famílias, que utilizam a entrevista e a obseravção como norteadoras 
para a coleta de dados. 

3- Identificação de situações, erros e conflitos na prática de entrevista e de observação com 
famílias - 45 min – Coordenadoras: Myriam e Maria Angélica  

a. Simulação de entrevista e observação com familia. Será realizada uma dramatização 
de uma entrevista com familia em um determinado contexto. Um grupo de 
participantes do workshop será escolhido para representar a família a ser 
entrevistada. Um dos coordenadores fará o papel do entrevistador e os demais 
participantes serão os observadores. A entrevista será realizada após a distribuição 
dos papéis e a organização do cenário. Após a sua finalização, serão analisados os 
dados da entrevista e da observação junto com os participantes, conrtibuindo para 
ampliar a compreensão acerca do tema. Um espaço para discussão será favorecido, 
em que os participantes poderão expressar suas impressões e contribuições sobre o 
tema e a atividade desenvolvida. 

4-    Avaliação Final – 15m – Coordenadoras: Myriam e Maria Angélica 
a. A avaliação final será feita por meio de explanação discursiva sobre como o 

workshop contribuiu para a prática e a pesquisa qualitativa, a entrevista e a 
observação com famílias. Será entregue um formulário para que o participante faça 
um breve relato e avaliação do Workshop, apresentando suas críticas e sugestões. 
Finalização do workshop. 

 


