Oficina de Métodos de Pesquisa de Pós-Graduação
Entrevistas em Profundidade em Ciência Política e Relações
Internacionais
São Paulo, 28 de novembro, 9h-17h30
Esta oficina de trabalho oferece treinamento especializado no
uso de entrevistas em profundidade para identificar mecanismos
causais e testar hipóteses em Ciência Política e Relações
Internacionais, além de ensinar quais passos facilitam a
realização desse tipo de entrevista na prática. O público-alvo
são estudantes de mestrado e doutorado, e oferecemos vagas para
até quinze pessoas.
Nas ciências sociais, durante muito tempo relegou-se a
produção e o uso de entrevistas em profundidade a um lugar
secundário na hierarquia de técnicas e métodos de pesquisa
empírica – por bons motivos. Esta oficina contribui para
reverter a tendência, haja vista as numerosas vantagens que
entrevistas bem concebidas e conduzidas tem na produção de
conhecimento, sobretudo num período em que as ciências sociais
passam a incorporar métodos típicos da ciência de dados, dos
experimentos de campo e dos estudos de laboratório.
Uso de Entrevistas em Profundidade em Ciência Política e RI
Matias Spektor
9h-10h30
Entrevistas na identificação de mecanismos causais
Entrevistas no teste de hipóteses
Mapeando fenômenos para os quais não há documentação disponível
ao público
Identificando motivações e preferências de atores políticos,
assim como fenômenos estruturais
Coffee break
10h30-10h45
Questões práticas da entrevista
Matias Spektor
10h45-12h
Amostra
Validação
Confiabilidade
Dilemas éticos
Como evitar a reconstrução estratégica?

A função das entrevistas preliminares
Perguntas diretas versus indiretas
Almoço
12h-13h
Gestão do Trabalho de Campo
Oliver Stuenkel
13h-14h30
Como escolher? Tipos de entrevistados
Como se faz? Roteiros, cronologias e material de apoio
Como se negocia? Gerindo a relação com os entrevistados
Como se divulga? Usos do material antes e depois da tese ou
dissertação
Quanto
custa?
mestrado/doutorado

Planejamento

para

entrevistas

de

Coffee break
14h30-14h45
Interviews and Recordings in Scholarly Research
James Cameron
14h45-16h
Oral Histories in Presidential Archives
Managing Presidential Recordings
Myth-Making in Leader Interviews
The Relationship between Oral and Written Sources
Exercício prático: o plano de entrevistas
Matias Spektor
16h15-17h30
Esta sessão consiste na elaboração de um plano pessoal de
entrevistas para a dissertação de mestrado, doutorado ou outro
projeto acadêmico.

