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Resumo: O desenvolvimento de pesquisas com adolescentes possui muitos desafios como o nível de
adesão e a participação qualificada em entrevistas ou grupos focais. O photovoice, método de coleta
de dados que conjuga o uso de fotografias, entrevistas e grupos em pesquisas qualitativas ou mistas,
pode aumentar o interesse desse público, maximizando a robustez das investigações. Segundo a
literatura, o método compreende as seguintes etapas: a) participantes fotografam fenômenos ou
realidades; b) contextualização das fotos sobre o que elas representam para os participantes; c)
discussão em grupo para reflexão coletiva e diálogo relacionado às questões em estudo; e d)
divulgação dos resultados. Duas razões justificam o uso desse método na coleta de dados junto a
adolescentes: 1) atualmente esse público se comunica, maciçamente, pelas redes sociais por meio de
imagens e 2) a produção científica pode se apropriar, de forma dialógica e particular, do impacto que
determinados fenômenos ou realidades assumem no processo do adolescer. Assim, este workshop
objetiva: 1) apresentar conceitos e passos necessários para inclusão do photovoice em projetos de
pesquisa voltados para adolescentes; 2) identificar e examinar o papel que esse tipo de dado (imagem)
pode representar para as adolescências na atualidade; 3) apresentar exemplos de estudos e resultados
que foram desenvolvidos utilizando o método; 4) discutir como realizar a análise dos dados a partir
dos pressupostos da Grounded Theory no software Atlas.Ti. Os participantes do workshop farão uma
experiência de aplicação do photovoice e praticarão a análise de imagens produzidas durante o
encontro. O workshop permitirá reconhecer a necessidade de diferentes linguagens, como as imagens,
nas pesquisas que incluam a participação de adolescentes, pois dessa forma é possível acessar
informações sobre fenômenos e realidades que afetam a saúde ou desenvolvimento desse público e
que, muitas vezes, não são facilmente acessadas por outras estratégias de coleta de dados.
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ESTRUTURA DO WORKSHOP
1- Apresentação (Dinâmica de Grupo) – [duração: 20 minutos]
Os participantes formarão um círculo. Cada pessoa escreverá o seu nome em folha de papel sulfite
e afixará a folha na frente de sua frente (mesa). Em seguida, o dinamizador proporá que os
participantes farão uma viagem fictícia para Marte e, para tanto, devem se apresentar, informando
brevemente porque escolheram o workshop e escolhendo um objeto para levar na viagem fictícia.
O dinamizador indicará se a pessoa pode levar o objeto ou não na viagem a partir de critério
previamente definido (apenas poderão ser levados objetos que se iniciem com as iniciais do nome
da pessoa sentada à direita do participante, por exemplo).
2- Exposição Teórica do tema – [duração: 60 minutos]
As adolescências na atualidade e os desafios para os projetos de pesquisa com essa população. O
photovoice (história, conceito e características) como método de pesquisa participativo é válido
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para pesquisas qualitativas ou mistas (Mamede & Esser, 2015; Mastrilli, Nicosia, & Santinello,
2016; Wang & Burris, 1997). O passo a passo da pesquisa que utiliza o método photovoice (Wang
& Redwood-Jones, 2001). Exemplos de pesquisas que utilizaram o método, suas principais
descobertas, inovação e contribuições para a produção do conhecimento científico (Catalani &
Minkler, 2010; Leal, Gomes-Sponholz, Mamede, Silva, Oliveira, & Leite, 2018; Touso, Mainegra,
Martins, & Figueiredo, 2017). Pesquisas qualitativas e pesquisas mistas. Análise dos dados
qualitativos a partir dos pressupostos da Grounded Theory (Charmaz, 2014; Pinto & Santos,
2012; Tarozzi, 2011). Funcionalidades do Atlas.Ti no tratamento e análise de imagens.
3- Atividade Prática (Procedimentos/Passos) – [duração: 60 minutos]
Os participantes serão divididos em grupos de 3 a 4 pessoas, sendo orientados a andarem pela
Facultad de Ciencias de la Educación da Universidade da Coruña e tirarem uma foto, com o celular
pessoal. Para esse primeiro momento os participantes terão 20 minutos para discutirem e
realizarem a tarefa. Em seguida, os participantes disponibilizarão de suas imagens para exposição
no videoprojector que serão comentadas coletivamente sobre que representam. Por fim, serão
selecionadas imagens para breve análise no Atlas.Ti (apenas exemplos introdutórios sobre como
realizar a análise).
4- Aplicação em outros contextos e Discussão – [duração: 40 minutos]
O foco do Workshop será o uso do photovoice em pesquisas que incluem a participação de
adolescentes. Contudo, o método é reconhecido como válido para coleta de dados com grupos
vulneráveis ou marginalizados cujos membros têm poucos recursos para participar de outros
métodos isolados como entrevistas ou discussão em grupos (Fernandes et al., 2019; Fretes,
Salinas, & Vio, 2013). Existem exemplos de pesquisas desenvolvidas com presidiárias, idosos e
deficientes físicos. Ao final, os participantes deverão realizar uma avaliação qualitativa sobre o
workshop e as informações que foram apresentadas.

Recursos Necessários: quadro, computador, videoprojector, ligação à internet, papel sulfite, canetas
hidrocor coloridas e fita adesiva.
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