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Lócus de análise 



Resultados e discussões

39

11

Acredita na pesquisa para solucionar problemas (Produtores)

sim

não



Resultados e discussões

4

46

Acesso aos resultados das pesquisas (Produtores)

sim

não



Resultados e discussões

8%

92%

Acesso a centros de pesquisa e universidades (Produtores)

sim

não



Ordem SP Ordem RS Ordem PR Percepção do Produtor

1º vocabulário 1º vocabulário 1º vocabulário 1º - Apesar de ser uma preocupação dos pesquisadores, ainda muitos
produtores disseram não entender muitas palavras.

9º Perguntas
pessoais

8º Perguntas
pessoais

9º Perguntas
pessoais

2º - Vários produtores disseram que não se sentiram confortáveis com as
perguntas pessoais.

- - Apenas é indicado
pelo PR como
facilitador

3º - Deveriam perguntar o que queremos falar. Essa colocação dos
produtores mostra o desencontro entre as demandas deles e as pesquisas
que têm sido realizadas.

8º identificação 4º identificação 6º identificação 4º - falta de identificação.

9º Tempo de
resposta

9º Tempo de
resposta

5º Tempo de
resposta

5º - tempo de resposta. Os produtores reclamam do pouco tempo para
responder.

- - - 6º - não dispor das informações de cabeça. Essa preocupação figurou nas
respostas extras de apenas três pesquisadores

4º explicar objetivo 2º explicar objetivo 2º explicar objetivo 7º - não compreender para que serve a pesquisa refere-se aos objetivos da
pesquisa. Essa questão é agravada pelo fato de não terem devolutiva.

8º - instrumentos
para serem
respondidos
rapidamente

5º instrumentos
para serem
respondidos
rapidamente

6º instrumentos
para serem
respondidos
rapidamente

8º - questionário muito longo para responder

- - - 9º - Nas questões de múltipla escolha, o produtor alega que não lembrava
das alternativas sem olhar. Não foi registrado o cuidado de fornecer ao
produtor uma cópia do questionário ao produtor



Cuidados na elaboração do instrumento Cuidados na abordagem

 Escolha do instrumento: objetivos; público; tempo;
vocabulário; verba;

 Instrumento impresso em papel timbrado ou com a
logomarca da instituição;

 Objetivos da pesquisa apresentados no instrumento;
 Observação de sigilo de dados apresentado no

instrumento;
 Dê preferência por não identificar no instrumento o

respondente ou crie uma identificação em código para
segurança;

 Elaborar questões objetivas;
 Evitar questões desnecessárias;
 Evitar instrumentos muito longos quando possível;
 Evitar questões pessoais desnecessárias;
 Oferecer questões fechadas quando já tiver alternativas

conhecidas, deixando de preferência uma opção para
“outras” respostas;

 Alternativas podem ser apresentadas em faixas
(rendimento, produção, área etc.);

 Apresentar também questões abertas para riqueza de
detalhes quando for o objetivo.

 Aplicar presencialmente; individualmente e com
intermediação para agendamento;

 Dar treinamento para quem irá aplicar caso não seja apenas
o pesquisador responsável;

 Aplicar teste piloto para calibrar instrumento antes da coleta
de dados;

 Explicar objetivo da pesquisa e oferecer documento de sigilo
de dados, antes de aplicar do instrumento;

 Oferecer uma cópia do instrumento para que o produtor
acompanhe;

 Evitar o uso de gravador ou filmadora desnecessariamente;
 Ir identificado para a entrevista ou apresentar alguma

identificação ao produtor antes do início;
 Ter sempre um caderno de campo para observações extra

instrumento;
 Explicar quando não entenderem a questão, sem interferir

na resposta;
 Ler em tom audível e devagar, num ritmo que o produtor

possa acompanhar;
 Em caso de questões pessoais necessárias explicar os

motivos e garantir sigilo dos dados.



Obrigada!

• Contato: e-mail: cristiane.bernardo@unesp.br


