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Métodos e Técnicas para Estudos de Usuários
Atualmente, são inúmeras as publicações referentes a estudos de usuários, de necessidades de informação, de
comportamento na busca de informação e de usos da informação. No entanto, esta é comprovadamente uma área de
conhecimento difícil para a qual diversos métodos têm sido propostos. (DEVADSON e LINGAM, 1996). Assim sendo,
dependendo dos objetivos do estudo de usuário que está sendo proposto, ele pode utilizar métodos e técnicas de pesquisa
social genéricos (quer dizer, métodos já consagrados e validados cientificamente, desenvolvidos para pesquisa social) ou
métodos/metodologias desenvolvidos especificamente para o estudo de usuários. Seguindo a abordagem proposta por Cunha
(1982, p.7), vamos diferenciar os métodos de pesquisa para estudo de usuário a partir da técnica de coleta de dados utilizada.
A escolha das técnicas de coleta de dados relaciona-se intimamente com os propósitos e o objeto do estudo e pode ser
subdividida em três classes:
•
técnicas envolvendo análise documentária (análise de citações, documentos de biblioteca, diários, ou análise de
tarefas e resolução de problemas);
•
técnicas envolvendo observação (observação não participante, observação participante) e
•
técnicas envolvendo perguntas (questionário, entrevista, técnica de Delfos (Delphi), grupos focais).
Em relação às técnicas envolvendo perguntas:
1.

Compare a técnica de questionário à de entrevista, enumerando vantagens e desvantagens de uma em relação à
outra.

2.

Questionários podem ser compostos de perguntas abertas, fechadas, ou serem mistos. Enumere algumas vantagens
e desvantagens de cada um desses tipos de pergunta.

3.

Entrevistas podem ser estruturadas, não-estruturadas ou semi-estruturadas. Descreva cada uma dessas técnicas de
coletas de dados.

4.

Explique o que é o pré-teste e porque se recomenda a sua aplicação.

5.

Escreva um texto descrevendo a técnica de Delfos. Seu texto deve contemplar: aplicabilidade da técnica, diferença
entre a técnica de Delfos e a aplicação de questionários e procedimentos metodológicos para a preparação e
condução da técnica.

6.

Escreva um texto descrevendo a técnica de grupos focais. Seu texto deve contemplar: aplicabilidade da técnica de
grupo focal, diferença entre a técnica de grupo focal e a de entrevista em grupo e procedimentos metodológicos para
a preparação e condução da técnica.

7.

Por questão ética, sempre que se aplica uma técnica de coleta de dados envolvendo perguntas, é necessário informar
ao usuário o motivo e objetivo da pesquisa, bem como a duração estimada para que ele responda todos os itens. No
caso de entrevista gravada deve-se, ainda, solicitar autorização do entrevistado para a gravação. Preocupado com a
questão ética, o Comitê de Ética em Pesquisa da UFMG (COEP) tem se tornado cada vez mais rigoroso na aprovação
dos projetos de pesquisa. Necessitam da aprovação do COEP quaisquer projetos de pesquisa cuja fonte primária de
informação seja o ser humano, individual ou coletivamente, direta ou indiretamente. Pesquise o site do COEP e
descreva os passos para aprovação de um projeto de estudo de usuário que utilize técnicas envolvendo perguntas na
coleta de dados. Descreva, ainda, o que é um TCLE e de que itens ele deve ser composto.
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