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Resumo

Este artigo aborda a questão do uso da tecnologia para coleta de dados por meio de questionários. Faz
parte da vida acadêmica, o envolvimento dos estudantes com a produção do conhecimento, com o
desenvolvimento de pesquisas em várias áreas e inclusive com a publicação de seus resultados. De um
modo geral, questionários são criados, testados e aplicados, e com base nas respostas busca-se
corroborar ou refutar uma determinada tese ou hipótese. É muito comum que, questionários sejam
aplicados pessoalmente, em papel, mas ultimamente a tecnologia tem sido bastante utilizada. Nesse caso,
os questionários são enviados por e-mail aos respondentes ou são disponibilizados em alguma página da
internet. No presente trabalho, decidimos trazer os resultados de uma pesquisa que buscou conhecer os
limites e possibilidades da aplicação de questionários on-line na pesquisa acadêmica.
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QUESTIONNAIRE AS A TOOL OF ACADEMIC RESEARCH UNIVERSITY.

Abstract

This paper addresses the issue of using technology to collect data through questionnaires. Part of
academic life, student involvement with the production of knowledge, the development of research in
various areas and even with the publication of its results. In general, questionnaires are designed, tested
and implemented, based on the answers we seek to corroborate or disprove a particular theory or
hypothesis. It is very common that questionnaires are applied in person, on paper, but lately the
technology has been widely used. In this case, the questionnaires are sent by email to the respondents or
made available in any web page. In this work, we decided to bring the results of a survey that aimed to
know the limits and possibilities of applying online questionnaires in academic research.

Keywords: Quiz, research, technology.

INTRODUÇÃO

Na vida acadêmica os estudantes desenvolvem mais afinidade por determinadas áreas, o que é salutar,
visto que um universo de possibilidades é oferecido para eles. No decorrer de suas vivências, eles se
envolvem com a produção do conhecimento, com o desenvolvimento de pesquisas e inclusive com a
publicação de seus resultados. Sobre esse assunto Pitta e Castro (2006, p. 243) afirmam que “a realização
da pesquisa científica e a posterior publicação dos seus resultados em revista científica de impacto
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começam com a ideia que podemos ter a partir da pergunta de pesquisa que queremos responder”. Com
base nessa afirmativa, podemos entender que a pesquisa começa de uma indagação que queremos
responder.

Muitos estudantes elaboram questionários para investigarem determinada hipótese e para isso dependem
de público alvo para a coleta de seus dados. Se por exemplo, o pesquisador quer saber qual a opinião de
alunos do ensino superior do curso de Biologia sobre os efeitos dos transgênicos por meio de uma
pesquisa, ele pode elaborar um questionário e direcioná-lo ao seu público alvo, para que a pesquisa
aconteça, e disso depende bons questionamentos a serem elaborados e direcionados aos sujeitos da
pesquisa. O questionário, segundo Muñoz (2003, p.2):

é um procedimento considerado clássico das ciências sociais para a obtenção e
registro de dados. A sua versatilidade permite usar-se como uma ferramenta de
pesquisa e como uma avaliação de pessoas, processos e programas de
treinamento. É uma técnica de avaliação pode incluir aspectos quantitativos e
qualitativos.

Daí a relevância de tomarmos os questionários como eficazes instrumentos de pesquisa. Entendemos que
o questionário tem uma relevância surpreendente. Muñoz enfatiza ainda que “o objetivo do questionário é
obter, de forma sistemática e ordenada, informações sobre a população com quem você trabalha, sobre as
variáveis sob investigação ou avaliação”. Muitas informações são coletadas por meio de um questionário, e
elas podem ser organizadas e publicadas. No entanto, a forma mais comum de se abordar pessoas para
uma investigação é por meio do questionário de papel, no qual uma pessoa ou um grupo elabora as
perguntas e distribuem para os sujeitos. Os mesmos terão um tempo para responderem e podem entregar
logo em seguida.

Ultimamente, a tecnologia tem sido bastante utilizada para a elaboração de questionários. Nesse caso, os
questionários são enviados por e-mail aos respondentes ou são disponibilizados em alguma página da
internet. Assim, podemos perceber que o avanço tecnológico tende a contribuir com a pesquisa
acadêmica.

De acordo com o IBGE, os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD entre 2009 e
2011, constataram que os bens duráveis que apresentaram um maior percentual de crescimento foram o
microcomputador com acesso à Internet, com 39,8%, seguido de microcomputador, 29,7%, e telefone
móvel celular, 26,6%. A partir de 2009, a Tecnologia da Informação e Comunicação passou a fazer parte
do questionário básico da pesquisa, com o fim de acompanhar o acesso das pessoas às tecnologias de
informação e comunicação. Em relação a 2009, todas as Grandes Regiões apresentaram crescimento da
quantidade de pessoas que utilizaram a Internet. A Região Centro-Oeste apresentou um crescimento de
17,2%, o equivalente a 1,0 milhão de novos usuários. Nas Regiões Nordeste e Sudeste o crescimento foi
de 16,4% e 15,0% respectivamente, somando 7,3 milhões, de pessoas com acesso à rede. As Regiões
Norte e Sul tiveram de 12,1% e 11,3%, respectivamente, o que equivale a mais 508 mil e 1,2 milhão, na
mesma ordem, de usuários da Internet. (PNAD, 2009-2011)

A partir desses dados, fica evidente que o acesso à internet tem aumentado a cada ano e que podemos
utilizar essa ferramenta a favor da aplicação de questionários para investigar determinada hipótese de
pesquisa direcionados à públicos específicos. Nessa perspectiva, o presente trabalho apresenta os
resultados de uma pesquisa sobre a utilização de questionários on-line com o público universitário.

Pesquisa

A pesquisa proporciona resultados de determinada investigação, pois através dela o pesquisador pode
defender uma ideia ou confirmar uma hipótese, com a finalidade de possibilitar, a partir de instrumentos
de coleta e procedimentos de análise, viabilizar uma intenção de pesquisa.
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O processo de pesquisa inclui algumas etapas, segundo Malhotra (2006), começando pela definição do
problema, que nos diz a finalidade da pesquisa, o desenvolvimento de uma abordagem, que inclui entre
outras coisas, a estrutura objetivo-teórica e questões da pesquisa, a concepção de pesquisa, que é
formulada depois que o problema já foi definido. Assim, a pesquisa especifica os detalhes dos
procedimentos necessários para a obtenção das informações indispensáveis: a coleta de dados utilizando
questionários ou entrevistas pessoais, a preparação, a análise dos dados, e por fim, a preparação do
relatório com o resultado da pesquisa. Desse modo, uma pesquisa científica visa identificar, coletar,
analisar e disseminar informações para melhorar a tomada de decisões relacionada com a identificação e
solução de problemas, porém, estas etapas podem ser adaptadas a vários tipos de pesquisa, visto que
engloba tópicos importantes que podem contribuir com o estudo em questão.

Comunicação

Na pesquisa investigativa há sempre a comunicação entre pesquisador e entrevistado, esse diálogo pode
acontecer de várias formas. Kotler (2006 apud Vieira, 2010), enfatiza que “o processo de pesquisa pode
ser classificado como um processo comunicativo entre o pesquisador e o pesquisado.” Esse processo
comunicativo pode ser feito por meio de entrevistas, pessoais ou por telefone, por meio de questionários
em papel, distribuídos para um grupo específico, ou questionários on-line, disponibilizados em páginas da
internet ou enviados para o e-mail pessoal das pessoas. Para que a comunicação aconteça é importante
haver interação entre o pesquisador e o respondente. Como já constatamos, com os dados do PNAD,
muitas pessoas tem utilizado a internet, esse uso pode ser com várias finalidades: comunicação,
interatividade, jogos, pesquisas etc. Isso tem facilitado o diálogo com pessoas do mundo todo. A
comunicação tem acontecido muito pelas redes sociais e pelo e-mail. No nível institucional, muitos
professores utilizam o e-mail para enviar aulas, trabalhos, avisos. A comunicação via internet é
indispensável em nossos dias, principalmente em nível acadêmico. A tecnologia tem evoluído
progressivamente, o que nos confirma Galli (2002):

uma das marcas da globalização é a velocidade com que evolui a tecnologia.
Desde o seu advento, no final da década de 80, hoje, ainda com mais
intensidade, a informática, responsável pelo avanço da tecnologia, tem
contribuído para a melhoria da qualidade dos serviços, em todas as áreas de
conhecimento, além da rapidez e precisão de dados com que tais serviços são
executados.

A comunicação pela internet acontece em tempo real, as pessoas podem compartilhar documentos,
informações, mensagens, podendo se conectar com vários países ao mesmo tempo. É incrível esse avanço
tecnológico, que proporciona conforto e praticidade. Nesse contexto, Penteado (2011, p. 80) afirma que:

o rápido desenvolvimento dos meios de comunicação e a formação das novas
tecnologias de informação e comunicação trouxeram uma nova configuração nas
relações humanas, principalmente no processo de comunicação e interação,
surgindo novas práticas relacionais.

As relações humanas se intensificaram em relação à facilidade da comunicação, e isso contribui também
para a investigação por meio de questionários que podem ser enviados a pessoas que moram longe do
pesquisador e que de alguma forma suas opiniões são relevantes para a construção de algum trabalho
científico.

Comunicação por meio de questionários on-line

Na universidade, os estudantes frequentemente estão desenvolvendo algum tipo de pesquisa, algumas
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dessas envolvem um público e são elaborados questionários para investigar determinado tema. Essa
pesquisa social tem como objeto de estudo, o próprio ser humano, que expõe suas opiniões e seu nível de
conhecimento acerca de variadas temáticas. É um instrumento para coletar dados que possam comprovar
a pesquisa em questão. Segundo Chagas (2000), deve-se prezar pela elaboração do questionário, ter
cuidado na formulação das perguntas, evitando alternativas longas, perguntas com conteúdo emocional
entre outras coisas.

O autor afirma que o entrevistador deve “proporcionar ao respondente uma situação de liberdade, em que
a pessoa seja estimulada a apresentar francamente suas opiniões.” Em seguida, ele sugere que o
entrevistador apresente o questionário de maneira clara, prestando atenção até na qualidade do papel,
pois ele se refere a questionário impresso. Assim, além de considerar a elaboração do questionário, para a
qualidade da pesquisa devemos refletir também sobre a maneira de abordar o respondente. Com a
correria do cotidiano, muitas pessoas não querem parar e preencher uma folha com perguntas, isso
acontece na própria academia, pois com tantas aulas e atividades às vezes não existe tempo livre o
suficiente para que os alunos ou professores contribuam com a pesquisa de alguém respondendo a
questionários. Segundo Aaker (2007 apud Vieira, 2010), a coleta de dados utilizando o e-mail pode
proporcionar algumas vantagens como: maior velocidade no envio e recebimento das respostas, e podem
ser respondidos conforme a conveniência e tempo do entrevistado. No entanto, é necessário esforço para
estimular os respondentes e mostrar a importância da pesquisa com o devido rigor metodológico.

A partir do que foi destacado até aqui, apresentamos, a seguir, nossa metodologia e análise dos dados.
Como já afirmamos, o presente trabalho trouxe análises dos sujeitos de nossa pesquisa, sobre a utilização
de questionários on-line, suas preferências e as consequentes vantagens e desvantagens desse uso.

METODOLOGIA

Sujeitos

Os participantes dessa pesquisa foram quarenta estudantes universitários e quatorze sujeitos com ensino
superior completo, totalizando cinquenta e quatro respondentes. A maior parte dos participantes está na
faixa etária de 21 a 25 anos (70%), os demais estão entre 26 a 30 anos (19%), 7% estão acima de 35
anos, 2% de 16 a 20 e de 31 a 35 anos. 52% são do sexo masculino e 48% compõem o sexo feminino.
Em relação ao acesso a internet, 94% tem acesso, 4% não tem acesso e 2% acessam às vezes.

Instrumento

Foi elaborado um questionário investigativo, com perguntas abertas e fechadas. Utilizamos a tecnologia
para criamos um formulário com dez perguntas, com o auxílio do Google Docs, que é um pacote de
aplicativos do Google. Vieira (2010) fez uma pesquisa semelhante, porém seu público alvo foram
estudantes de um curso de Administração em 2009. O questionário foi enviado por e-mail aos
participantes. Algumas de nossas perguntas versavam sobre o acesso à internet, a frequência da utilização
do e-mail, a maneira mais conveniente de responder questionários, entre outros fatores, que serão
expostos nos resultados logo adiante.

RESULTADOS

Com relação à frequência de acesso ao e-mail, 76% dos entrevistados afirma acessá-lo mais de uma vez
ao dia, 15% uma vez ao dia, 5% uma vez a cada dois dias, 2% uma vez por semana e 2% menos de uma
vez por semana. A grande maioria tem acesso ao e-mail e o abre frequentemente, assim fica confirmado
que isso contribuirá para as futuras pesquisas.

Algumas pessoas gostam de responder questionários, o que ajuda o pesquisador, outros, entretanto não
tem afinidade ou são indiferentes. Foi observado que 67% dos respondentes gostam de responder
questionários, mas dependendo do tema que é abordado, 17% não gostam de responder, 11% tem gosto
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por responder questionários, independente do tema e 5% se mostraram indiferentes a essa questão. O
principal objetivo dessa pesquisa foi conhecer a opinião dos respondentes em relação a melhor maneira
que os questionários podem ser disponibilizados, para que haja maior participação em futuras pesquisas
quantitativas.

Para expor o resultado da conveniência na forma que são entregues ou enviados os questionários, os
dados estão dispostos na tabela abaixo para melhor visualização:

Tabela 01. Maneira mais conveniente em responder questionários

Opções % de respondentes
Questionários via e-mail 39%
Questionários em páginas da internet 37%
Questionários em papel (impressos) 17%
Questionários por meio de entrevistas pessoais 5%
Questionário por telefone 2%

Podemos visualizar na tabela que a maioria dos respondentes, 76% prefere responder questionários
on-line, quer seja pelo e-mail ou em outras páginas da internet. A maioria dos entrevistados já havia
respondido questionários on-line via e-mail, somando 63%, os mesmos afirmaram que receberam e
responderam ao questionário. 35% nunca haviam respondido um questionário via e-mail, este foi o
primeiro e 2% já receberam antes, mas não responderam as perguntas propostas.

No que concerne às vantagens que questionários via e-mail podem oferecer surgiram muitas respostas,
principalmente referidas as questões de agilidade e praticidade, pois a pessoa fica mais livre para
responder, de acordo com seu horário disponível, sem pressão. Outras vantagens foram citadas:
comodidade, amostra maior para a coleta de dados, menor custo para o pesquisador e economia de papel
e tinta (ele não precisará imprimir o questionário), privacidade e sigilo de informações, economia de
tempo, recolhe respostas que são da opinião do público, ou seja, as suas preferências com liberdade e
tranquilidade.

Algumas respostas chamaram mais atenção, como: “às vezes temos preguiça de responder questões
abertas e a caligrafia pode interferir na transferência dos dados para o computador”; “o questionário
enviado para o e-mail oferece a oportunidade de atingir um público maior em menor tempo”, disseram
alguns respondentes. Apesar da grande maioria optar por questionários on-line, foram citadas algumas
desvantagens: roubo virtual dos dados por cracker, a desconfiança de ser um vírus, a alteração nas
informações, se o questionário for longo demais pode demandar tempo excessivo para responder,
respostas falsas extraídas da internet, a liberdade em excesso pode fazer com que a pessoa não responda,
a falta de acesso à internet, lotação da caixa de e-mail, risco de ir para o spam, demora da resposta,
alguns não veem nenhuma desvantagem.

Outra fala interessante foi a de que “em papel se torna mais difícil a pessoa não responder”. Isso confirma
a pressão gerada no momento em que o pesquisador aborda o possível entrevistado. Mesmo com essas
desvantagens apresentadas pelos respondentes, eles preferem responder questionários on-line. Sobre a
segurança em responder esse tipo de questionário, os entrevistados puderam responder mais de uma
alternativa de uma lista de possíveis remetentes: 50% das respostas se direcionaram a confiança em
amigos, 41% em professores, 33% em colegas de classe, 32% enviados de instituições e 9% de
empresas.

CONCLUSÃO
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Por meio dessa pesquisa, foi possível investigar um tema pertinente a realidade acadêmica, que é o
desenvolvimento de pesquisas com a utilização das opiniões e conhecimento dos entrevistados, realizadas
por meio de questionários. Observamos nas respostas que a tecnologia está avançando progressivamente,
e que estamos nos adequando a ela em vários âmbitos do conhecimento. É relevante considerar a opinião
do público alvo até mesmo em relação a forma como preferem contribuir com o estudo, se por meio de
questionários impressos ou on-line, questionários por telefone ou questionários pessoais.

Os respondentes dessa pesquisa deixaram claro que preferem a agilidade, praticidade e liberdade dos
questionários on-line, mas pode ser diferente em outros públicos, principalmente nos que não tem
computador em casa e nem acesso a internet. Porém, retomando os resultados da PNAD, entendemos que
o número de usuários da internet cresce a cada ano. Segundo Pereira (2011) “as novas tecnologias
interferem de forma marcante nos rumos da sociedade atual; de forma que a educação se vê obrigada a
reestruturar-se em um processo inovador na formação de um indivíduo universal”. A autora afirma ainda
que:

o computador é o instrumento tecnológico educacional que traz consigo a
internet; exigindo uma reforma dos sistemas educacionais que se tornam
obsoletos diante de tanta e tão acelerada evolução. A explosão da internet no
final do século passado foi um dos elementos mais marcantes desse período
(PEREIRA, 2011).

Concluímos, portanto, que o uso do computador e internet são ferramentas indispensáveis hoje em dia,
tanto para estudantes, como para profissionais com formação. A pesquisa e a utilização do questionário,
pode se tornar mais efetiva e abrangente se essas ferramentas forem utilizadas de forma correta,
facilitando e enriquecendo a tarefa do pesquisador.
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