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Conduzindo uma entrevista
Começando:

Figura 1

Observe os seguintes tipos de perguntas que podem ser feitas em entrevistas no campo das
ciências sociais:
1. Perguntas introdutórias. Perguntas para dar início à entrevista:
● Você pode me dizer algo sobre …………………………… ...?
● Você poderia descrever ……………… da forma mais detalhada possível?
2. Perguntas subsequentes. Perguntas que devem ampliar as respostas do entrevistado/da
entrevistada às perguntas anteriores:
● Você poderia se aprofundar melhor neste ponto?
● Você mencionou ... Qual é seu ponto de vista sobre isso?
3. Perguntas de aprofundamento. Perguntas direcionadas por meio das quais o entrevistador/a
entrevistadora pode aprofundar-se no conteúdo das respostas anteriores.
● Você tem outros exemplos disso?
● Você poderia comentar este assunto um pouco mais?
4. Perguntas de esclarecimento. Perguntas por meio das quais é possível obter mais
informações sobre um aspecto específico de uma resposta anterior:
● Você mesmo já vivenciou isso?
● O que você pensou nesse tempo?
● Como você reagiu a isso?
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5. Perguntas diretas. Perguntas diretas são feitas nas fases posteriores da entrevista:
● Você já considerou ……………………………? Como assim?
● Quando você diz ……………., você pensa em algo específico?
6. Perguntas indiretas. Perguntas projetivas para descobrir exatamente o que o entrevistado/a
entrevistada quer dizer. Elas podem ajudar o entrevistado/a entrevista a revelar sentimentos
ou opiniões sem que ele/ela esteja consciente disso.
● Como você acha que ………………………………….?
7. Perguntas de estruturação. Perguntas por meio das quais a entrevista é estruturada e que
têm como objetivo garantir que as áreas relevantes sejam abordadas. Essas perguntas ajudam
o entrevistado/a entrevistada a entender em que fase da entrevista ele/ela se encontra.
● Gostaria agora de abordar um novo aspecto/um novo tema, a saber .............................?
8. Perguntas interpretativas. Perguntas que servem para interpretar as respostas do
entrevistado/da entrevistada. Essas perguntas podem conter uma paráfrase ou uma
interpretação de respostas já dadas:
● Então, você quer dizer que …………………?
● Seria correto dizer que você sente ..........?

Atividade 1:
Entreviste seu parceiro/sua parceira usando as perguntas da entrevista ou os tipos de pergunta
acima.
Tema sugerido: sua foto de perfil nas redes sociais.
11. Perguntas introdutórias:


Você pode me dizer algo sobre a foto/as fotos de perfil que você usa nas redes sociais?



Você poderia descrevê-la/descrevê-las com o máximo de detalhes possível?

2. Perguntas diretas:


Você já pensou em mudar sua foto de perfil? Por causa de quê?



Quando você diz..., você pensa em algo específico?

3. Perguntas indiretas:


Até que ponto você acha que sua foto de perfil revela algo de você aos outros?
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4. Questões de estruturação:


Gostaria agora de falar sobre outro aspecto/outro tema: que tipos de imagens de perfil
lhe vêm à mente que poderiam ser usados para classificar as imagens de perfil em
diferentes tipos?

Atividade 2:
Descreve e interpreta os resultados.
Expressões usadas para descrever e interpretar resultados:
 Quase metade dos entrevistados (48%) concordou que ...
 Menos de um terço dos entrevistados (32%) afirmou que ...
 Mais de três quartos dos entrevistados afirmaram que ...
 Há indícios claros de que X poderia ter influência sobre Y.
 Isso indica que poderia haver uma ligação fraca entre X e Y.
 X poderia ser um fator importante para ...
 X poderia ter contribuído para o aumento de ...

Atividade Complementar:
Pense em um tema de discussão atual no campo das ciências sociais e entreviste seu
parceiro/sua parceira.
Dica: Tente evitar perguntas sugestivas, uma vez que elas podem, de modo geral, fazer com que
o entrevistado/a entrevistada dê a resposta que você gostaria de receber. Por isso, perguntas
sugestivas podem ter efeito negativo na entrevista.
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