
ANEXO II – Guião da entrevista semi‐estruturada 



Blocos da entrevista  Objectivos específicos  Tópicos a discutir  Observações 

 
 
 
 
 
 
Legitimação da entrevista e 
motivação 

 
 
 
 
Legitimar a necessidade da 
entrevista e motivar o 
entrevistado para a mesma, 
estabelecendo empatia entre as 
partes 

 
- Informar, em linhas muito gerais, o objectivo do estudo: 
estudar o impacto do CBOS na promoção de algumas variáveis 
psicológicas. Devem evitar-se referências a variáveis 
específicas, de modo a não provocar o enviesamento de 
respostas nos blocos seguintes 
 
- Explicar, em linhas gerais, qual vai ser o decurso da entrevista; 
nomeadamente, que se vai falar por alto do modo como o 
entrevistado encara alguns domínios da sua vida e do seu 
comportamento 
 
- Assegurar a confidencialidade dos dados recolhidos em 
entrevista 
 

 
 
 
Tempo médio: 5 minutos. 
 
- Há que explicar os objectivos da 
entrevista de um modo breve, 
preciso, claro e empático 
- Dar resposta, seguindo os mesmos 
critérios, a todas as dúvidas 
colocadas pelo entrevistado 

 
 
 
 
 
 
 
 
Avaliação das variáveis 
moderadoras 
 

 
 
 
 
 
 
 
Procurar avaliar o modo como o 
entrevistado percepciona, em si, 
as variáveis moderadoras do 
estudo 
 

 
- Optimismo: como é que o entrevistado encara os eventos 
futuros? A uma luz positiva ou negativa? Considera-se uma 
pessoa optimista ou pessimista? 
 
- Auto-eficácia: o entrevistado sente que tem a capacidade de 
conseguir ultrapassar, por si mesmo, os desafios que lhe são 
colocados pela vida? 
 
- Resiliência: o entrevistado sente que tem capacidade de 
resistência, estável ao longo do tempo, face a eventos 
distressantes? Aceita que ele próprio, e a sua vida, terão 
aspectos positivos e negativos, mas que é possível resistir aos 
negativos? 
 
- Sentido de coerência: o entrevistado sente que o mundo é 
coerente e previsível? Sente que tem os recursos para lidar com 
ele? Investe-os nele? 
 

 
 
 
Tempo médio: 5 a 15 minutos 
 
Apesar da necessidade de cobrir os 
vários tópicos de um modo preciso e 
rigoroso, deixar a conversa fluir, 
evitando demasiadas questões 
directas.  
 
Apostar essencialmente em questões 
de follow-up para ir introduzindo os 
tópicos na discussão. 



- Internalidade de controlo: o entrevistado sente, 
predominantemente, que tem controlo sobre a sua vida e sobre 
as suas acções? Ou estas são determinadas essencialmente por 
condicionantes externas? Sente confiança nas suas capacidades 
para decidir os eventos da sua própria vida? 
 
- Coping: quais as estratégias do entrevistado para lidar com 
situações problemáticas? Vê-as essencialmente como desafios, 
ou como ameaças? Prefere resolver frontalmente os problemas, 
evitá-los, ou antes ajustar as suas emoções face aos mesmos? 
 
- Savoring: sente prazer nos momentos positivos? Consegue 
saborear momentos positivos por reminiscência? E por 
antecipação? 
 

 
 
 
 
Avaliação do eustress e do 
distress no trabalho 
 
 

 
 
 
Procurar avaliar o modo como o 
entrevistado percepciona os seus 
níveis de eustress e de distress 
no trabalho 
 

 
 
 
- Quais as experiências pessoais de eustress e de distress do 
entrevistado, no momento presente? Ou seja, que tipo de 
emoções e afectos costuma sentir mais, por reacção ao seu 
trabalho? De medo, ira, ansiedade, fúria, aversão? Ou de 
excitação, energia, entusiasmo, inspiração, êxtase? 
 
 

 
 
Parâmetros iguais ao bloco anterior 
 
Por diálogo e questionamento, 
associar os relatos das variáveis 
moderadoras do bloco anterior aos 
relatos de eustress e distress deste 
bloco  
 

 
 
 
 
 
 
O processo de coaching 
 
 
 

 
 
 
 
Recolher dados indicativos do 
modo como o entrevistado 
encara o processo de coaching (e 
a eficácia que lhe reconhece), 
antes e depois do mesmo. 
 

 
 
 
- Primeira entrevista: recolher as expectativas do entrevistado 
relativamente ao processo de coaching 
 
- Segunda e última entrevista: recolher a opinião do entrevistado 
sobre o modo como o processo decorreu, e sobre o impacto que 
teve nas dimensões anteriores, e na sua vida em geral 
 

 
Tempo médio: 5 a 15 minutos 
 
Apesar da necessidade de cobrir os 
vários tópicos de um modo preciso e 
rigoroso, deixar a conversa fluir, 
evitando demasiadas questões 
directas.  
 
Apostar essencialmente em questões 
de follow-up para ir introduzindo os 



 

 

tópicos na discussão. 
No final da entrevista, declarar 
disponibilidade para responder a 
quaisquer dúvidas do entrevistado, e 
agradecer a participação do mesmo 
na entrevista. 
 
Procurar associar os dados relatados 
nos 2º e 3º blocos, aos relatos deste 
bloco. 


