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CUIDADOS AO ENTREVISTAR, GRAVAR E  FOTOGRAFAR 

 

 Ao realizar um projeto de pesquisa, muitas vezes, o estudante necessita  
entrevistar pessoas  como forma de coletar informações que confirmarão ou 
não, suas hipóteses de trabalho. 

 Uma questão fundamental é o entendimento de que inclusão e 
participação em uma entrevista pressupõe um diálogo que implica em 
conhecer, comunicar, dialogar e deliberar com o outro. Não é tarefa fácil, pois 
precisamos estar abertos e receptivos para este outro, diferente e 
heterogêneo, que tem a experiência  do cotidiano, onde as questões são 
complexas e obedecem a lógicas singulares. Enquanto ocorre a entrevista, o 
outro vai paulatinamente se expondo, colocando suas opiniões, às vezes muito 
diferentes das nossas, ou do que esperávamos.  Cada sujeito entrevistado 
merece ser ouvido em todo o processo,  baseado no princípio da igualdade, no 
direito à participação, no respeito, o que é diferente de uma crença a priori e 
incondicional de que todos os participantes são iguais ou estão partindo do 
mesmo lugar. Na verdade, eles são diferentes nas suas características, 
formações, informações, conhecimentos, nível de instrução e no acesso à 
informação, mas são iguais na possibilidade da participação, da troca, da busca 
do entendimento.  

 Isto nos remete a tomada de decisão de quem vai participar ou não da 
pesquisa. Que tipo de informação pretende-se  colher? Quem pode fornecê-
las? 

 Para projetos de pesquisa, normalmente, não podemos entrevistar todos 
os sujeitos existentes; partimos então, para a escolha de uma parte 
representativa desta população, que chamamos de  amostra. A amostra deve 
ter qualidade e quantidade para representar a população total. 

 A qualidade da amostra depende da maneira como foi escolhida. Os 
primeiros passos para tal escolha envolvem:  

 

1. Delimitar o universo capaz de ser representado 

2.  Representar todos os estratos 
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3.   Utilizar método aleatório (sorteio) para selecionar os elementos 
da amostra, tais como:  

a)  Amostragem aleatória simples 

b)  Amostragem aleatória estratificada 

c)  Amostragem aleatória por conglomerado 

d)  Etc.  

 

 Quantas pessoas devemos entrevistar? Como calcular o tamanho da 
amostra? 

  A quantidade adequada de elementos da amostra pode ser calculada. 

 O cálculo depende: 

a) Das características da população 

b) Das características da pesquisa 

c) Do grau de precisão desejado pelo pesquisador 

d) Do tamanho da população 

e) De como a amostra é selecionada (tipo de amostragem) 

f)  Das possíveis perdas de elementos da amostra. 

 Como vimos, não é entrevistar qualquer sujeito ou todos os 
sujeitos, há critérios de amostragem que garantem a qualidade das 
conclusões a que chegaremos ao final da pesquisa. Uma amostra muito 
pequena, ou sem todas as características da população original, invalida 
os resultados alcançados. Um tamanho muito grande também pode ser 
difícil de levar adiante, podemos ficar entrevistando tanta gente que não 
restará tempo para uma análise aprofundada dos resultados alcançados.  

 Para resolver de que forma deverá escolher os participantes para a 
entrevista, verifique com seu professor de Metodologia do Trabalho 
Científico ou o professor de Estatística.  
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 Entrevistar apenas os conhecidos, ou os que trabalham conosco, ou 
mesmo um único caso, invalida os resultados alcançados no fim do 
projeto. Não podemos então,  generalizar as informações para todo o 
resto da população. Com um número muito pequeno na amostra, 
corremos o risco de desistência no meio da entrevista, chamada de 
perda; ou podemos ter ao final,  respostas que não preenchem nossa 
necessidade; muitas vezes não havendo tempo de escolher novos 
sujeitos de pesquisa. Há estudos de caso único também chamado de 
estudo de caso, porém neste caso outros cuidados deverão ser 
tomados.  

 Portanto, ao escolher quem será entrevistado, tenha claro quem, 
quantos, de que forma, e como irá encontrar tais sujeitos. 

 Ao gravar e fotografar, selecione e verifique bem o aparelho a ser 
utilizado, garanta energia (pilha, bateria, energia elétrica) suficiente para 
toda a entrevista ou sessão de fotos. Tenha em mãos os termos de 
autorização (para participação como sujeito de pesquisa, de entrevistas, 
de gravação, de fotografias) e guarde-os, mesmo depois da pesquisa 
estar pronta e entregue.  

 Quanto às imagens (fotografias) que serão tiradas devemos pensar 
em: qual a utilidade das mesmas? Estamos utilizando o tempo de 
pessoas e somente um motivo útil à ciência justifica este tempo dedicado 
às fotos. As imagens jamais devem ser utilizadas apenas para preencher 
falhas de pesquisa ou pouco número de páginas escritas (o famoso 
encher linguiça).  

 A pesquisa científica tem regras que devem ser seguidas no caso 
de projetos de pesquisa. O projeto deve prever tamanho e qualidade da 
amostra, um problema de pesquisa bem elaborado, tema delimitado e 
um pesquisador cuidadoso e consciente de seu papel e 
responsabilidades.  

 


