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abstract
It aimed to evaluate the data collection 
instrument for the master's research that 
was in progress from March 2017 to August 
2019. Participated in this test, elderly people 
of both sexes, aged between 61 and 90 years, 
in the period of July 2018. Six semi-structured 
questionnaires were applied with objective 
and subjective questions in order to collect 
a greater number of information with these 
individuals involved in the research problem, 
thus understanding the scenario of digital 
technologies in the social life of the elderly 
in the municipality of Viçosa (MG). Based 
on the doubts of each interview, a new semi-
structured questionnaire was elaborated for 
subsequent application.

Keywords: elderly; digital technologies; pilot 
test; aging.

Resumo 
Teve como objetivo avaliar o instrumento de 
coleta de dados para a pesquisa de mestrado 
que esteve em andamento no período de 
março 2017 a agosto 2019. Participaram deste 
teste pessoas idosas de ambos os sexos, com 
idade entre 61 e 90 anos, no período de julho 
de 2018. Foram aplicados seis questionários 
semiestruturados com questões objetivas e 
subjetivas visando coletar um maior número 
de informações com os indivíduos envolvidos 
no problema da pesquisa, compreendendo, 
assim, o cenário das tecnologias digitais na 
vida social das pessoas idosas do município 
de Viçosa (MG). Com base nas dúvidas de 
cada entrevista foi reelaborado um novo 
questionário semiestruturado para  
posterior aplicação.

Palavras-chave: pessoa idosa; tecnologias digitais; 
teste-piloto; envelhecimento.

1 Este artigo foi apresentado ao II Encontro Mineiro sobre Envelhecimento e Risco Social: A 
Cultura do Cuidado, a Insuficiência Familiar e o Risco Social no Envelhecimento: uma discussão 
necessária - 28 e 29 de setembro de 2018 – UFV, Viçosa/MG.
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INTRODUÇÃO 
Trata-se de um relato de experiência relacionado à aplicação de um tes-
te-piloto referente ao projeto de mestrado intitulado “A pessoa idosa 
e a Tecnologia Digital (TD)2 na vida social”, que esteve em andamento 
no período de março 2017 a agosto 2019, junto ao Departamento de 
Economia Doméstica, dentro da linha de pesquisa trabalho, consu-
mo e cultura. 

Por definição, o teste-piloto pode ser considerado “uma estratégia 
metodológica que auxilia o pesquisador a validar o instrumento de 
pesquisa desenhado, pois é aplicado antes do contato com os sujeitos 
delimitados para o estudo” (Danna, 2012). É o momento que o pesqui-
sador tem para vivenciar o campo, observar como será sua coleta de 
dados e colocar em prática todos os procedimentos metodológicos que 
estavam previstos no projeto, de modo a possibilitar alteração/melho-
ra dos instrumentos na fase que antecede a pesquisa em si. 

Corroboramos Canhota (2008) e Bailer, Tomitch, D’ely (2011) ao afir-
marem que o teste-piloto é valioso pois, por meio dele, pode-se poupar 
tempo, evitar embaraços e revelar falhas sutis na estruturação da pes-
quisa ou na implementação do estudo que, muitas vezes, não estão  
aparentes no planejamento da pesquisa.  

Nesse sentido, tendo em vista as potencialidades do teste-piloto 
para a validação e o aprimoramento das decisões metodológicas e, con-
sequentemente, para o descobrimento de pontos fracos e problemas 
em potencial – para que sejam resolvidos antes da implementação da 
pesquisa propriamente dita –, este artigo almeja ajustar a técnica de 
coleta de dados a ser aplicada na execução do trabalho de campo futu-
ro. Na sequência, apresentaremos uma breve contextualização do as-
sunto abordado e as descrições das reflexões advindas do estudo-piloto.

PERSPECTIVAS TEÓRICAS 
Envelhecimento: Algumas Considerações 
A Organização Mundial de Saúde (OMS) define que uma pessoa é ido-
sa quando atinge a idade de 65 anos ou mais em países desenvolvidos e, 
nos países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, quando atinge 
a idade de 60 anos ou mais (OMS, 2005). O segmento populacional que 
mais tem aumentado é o da população idosa, com projeções de taxas de 
crescimento de mais de 4% ao ano devido a fatores como diminuição 
da taxa de mortalidade, avanços da medicina e melhoria da qualidade 
de vida da população brasileira (Borges, Campos e Silva, 2015). 

2 Conforme Kenski (2007), tec-
nologia digital refere-se ao papel 
da comunicação na contempo-
raneidade. Consiste em todos os 
meios técnicos usados para tratar 
a informação e auxiliar na comu-
nicação. Ela incorpora a internet 
e o uso de computadores, tablets 
e smartphones, entre outros.
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A projeção é de que o Brasil se torne o sexto país do mundo em 
número de pessoas idosas, pois estamos vivemos a chamada “era do  
envelhecimento”, período que vai de 1975 a 2025, segundo Costa (1998) 
apud Moreira e Nogueira (2008). Além disso, o número da população 
“mais idosa”, que consiste em pessoas acima de 80 anos ou mais, tam-
bém está aumentando em relação ao total da população brasileira, e 
isso quer dizer que está havendo uma alteração na composição etá-
ria da população considerada idosa (Camarano, Kanso e Mello, 2004).

O envelhecimento tem sido visto como uma etapa da vida permeada 
por grandes mudanças físicas, biológicas, psicológicas, sociais e eco-
nômicas, e que também é afetado pelo ambiente natural e social. 
Essa característica multifacetada torna difícil a sistematização de um 
conceito único sobre o tema. Autores como Sequeira e Silva (2002) e  
Camarano (2011) enfatizam que o envelhecimento é um processo com-
plexo, definido em uma dada sociedade e num dado período histórico, 
não existindo um conceito único e absoluto para todas as sociedades. 
Desta forma, de acordo com Sequeira e Silva (2002), torna-se neces-
sário falar em pessoas idosas, visto não existir uma tipificação única 
do que é ser idoso. Corroborando Goldman (2007), entende-se que 
o envelhecimento é um processo histórico, social e cultural que ca-
racteriza uma etapa do curso da vida do ser humano, que só pode ser  
compreendida em um determinado tempo, espaço, classe social e 
gênero, dentre outras variáveis. Por consequência, existem diversas 
maneiras de envelhecer e cada sujeito, ao passar por esse processo, car-
rega consigo sua trajetória, trazendo tanto as características herdadas 
de seu patrimônio genético quanto aquelas de seu caráter psicossocial 
e cultural adquirido da sociedade em que está inserido. 

Siqueira, Botelho e Coelho (2002) propõem quatro eixos para os 
estudos acerca do envelhecimento, a saber: (1) senilidade, em que o 
processo de envelhecimento é associado à doença; (2) local da pessoa 
idosa na cadeia produtiva; (3) lugar da pessoa idosa na família e; (4) 
senescência, definida como um processo de envelhecimento natural 
e saudável. A perspectiva que este estudo seguirá se enquadra no quar-
to eixo, a senescência, definida como um processo de envelhecimento 
natural e saudável, pois acredita-se que o envelhecimento é um pro-
cesso universal, heterogêneo e natural do ser humano. 
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A Pessoa Idosa e sua Relação com a Tecnologia Digital (TD) 
Em conjunto com a aceleração avançada do aumento da faixa etá-
ria de idosos da população brasileira, vem ocorrendo também um 
aumento significativo do uso das tecnologias, principalmente das tec-
nologias digitais (Vieira, 2011). A incorporação dessas tecnologias na 
sociedade tomou forma a partir de 1990, mas teve seu desenvolvimento 
acentuado no início do século XXI, por meio da ascensão da internet 
(Messias, 2014). 

Cogo e Brignol (2011) afirmam que a TD revolucionou a vida de 
várias camadas sociais, fazendo com que ocorressem alterações em 
nosso meio de conhecer o mundo, criando e recriando novos hábitos  
sociais, formas de comunicação e de apresentação do conhecimento, 
além de proporcionarem acesso a diferentes serviços e informações, 
representando um processo de possível ganho sociocultural e de maior  
autonomia entre os indivíduos.

Dito isso, em uma perspectiva dialética histórica e material, acre-
dita-se que essas modificações ocorridas na história da sociedade e na 
vida material produzem alterações tanto em termos de consciência 
– no que diz respeito à maneira como o indivíduo se vê e se percebe 
no mundo –, quanto de comportamento, ou seja, como o sujeito age e  
reage com o mundo social e a ele (Vygotsky, 2007). A partir dessa  
concepção acredita-se que enquanto sujeito histórico, o contexto tem-
poral é um aspecto importante a ser levado em consideração. 

Neste contexto, tais mudanças remetem à reflexão de como as pes-
soas idosas, que se enquadram na posição de imigrantes digitais3, se  
relacionam com as novas tecnologias. Kachar (2010) e Vieira (2011) des-
tacam que, mesmo que as pessoas idosas contemporâneas convivam 
com os artefatos tecnológicos, elas não construíram instrumentos cog-
nitivos baseados nas tecnologias, uma vez que o avanço tecnológico se 
acentuou na década de 1990, quando já teriam mais ou menos 33 anos 
de idade, ao contrário dos jovens de hoje (nativos digitais4), que des-
de ao nascer já se familiarizaram com esses dispositivos eletrônicos. 

Amaral Junior (2013) afirma ainda que há pessoas idosas que pos-
suem uma visão negativa acerca de si mesmas devido ao modelo de  
sociedade que valoriza a juventude e a produtividade. Elas se veem 
como dependentes e incapazes de utilizar as tecnologias. Isso pode 
colaborar na construção de constrangimentos à disposição para ação 

3 Imigrantes digitais são as  
pessoas que se esforçam na 
adaptação do uso dessas 
tecnologias (pessoas nascidas 
até 1980). Neste trabalho minha 
amostra se comporá de pessoas 
nascidas até 1958, pois me 
interessa trabalhar apenas com 
grupo populacional de pessoas 
idosas (Marc Prenky, 2001).

4 Nativos digitais são pessoas 
que já nascem na cultura digital e 
abarcam nascidos depois de 
1980 (Marc Prenky, 2001) 
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e, portanto, a novas aprendizagens, o que é fundamental. Entretanto,  
segundo Lolli (2015), mesmo com certas dificuldades, o número de pes-
soas idosas que acessam a internet tem crescido nos últimos tempos, 
pois esse grupo vem se tornando cada vez mais consciente das poten-
cialidades das novas tecnologias. 

METODOLOGIA 
Este estudo-piloto caracteriza-se como uma pesquisa quase-experimental, 
pois “trata-se de uma amostra pequena para denominá-la como pes-
quisa experimental” (Campbel e Stanley apud Meyer, Chacon e Lima, 
2006, p. 13). A aplicação do teste-piloto, desenvolvido a partir de um  
estudo de caso, se deu em âmbito doméstico de um grupo de seis pes-
soas idosas, de ambos os sexos, residentes no município de Viçosa, MG, 
no período julho de 2018. O instrumento utilizado na coleta de dados 
foi um questionário semiestruturado, com perguntas objetivas e sub-
jetivas, distribuídas em dois blocos principais. Na sequência, foi feita 
uma descrição dos dados. 

A análise se deu da seguinte forma: os dados obtidos do primeiro 
bloco do questionário, que dizem respeito às questões relacionadas ao 
perfil socioeconômico das pessoas idosas respondentes, foram anali-
sados por meio de uma perspectiva descritiva. Já os dados coletados 
no segundo bloco do questionário, que dizem respeito às questões  
relacionadas à caracterização do perfil biopsicossocial das pessoas ido-
sas participantes e de sua interação com as tecnologias digitais, foram 
analisados por meio da técnica de análise de conteúdo, que segundo 
Bardin (2009) é um conjunto de técnicas de análise das comunicações 
que faz uso de procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do 
conteúdo das mensagens. Especificamente, utilizou-se as falas dos en-
trevistados, analisando-as a partir da teoria. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Aspectos Socioeconômicos das Pessoas Idosas Participantes
Participaram desta pesquisa seis pessoas idosas, sendo cinco do sexo 
feminino e uma do sexo masculino, com idade mínima de 61 anos e má-
xima de 90 (com nascimento entre 1957 e 1928), com média de idade 
de 74 anos. Em relação à cor da pele, três entrevistados se autodecla-
raram brancos, um pardo e dois negros. Em relação à religião, todos 
se consideraram católicos.  
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No que se refere à escolaridade dos participantes, verificou-se que 
quatro possuíam ensino fundamental incompleto, uma ensino fun-
damental completo e uma superior completo, com pós-graduação 
(nível doutorado) e especialização. Quanto ao estado civil, três eram 
viúvos, dois eram casados e um solteiro. No que se refere à quantidade 
de filhos, a média foi de quatro filhos, variando entre sete filhos de um 
entrevistado, seis de outro, quatro de outros três entrevistados e um 
entrevistado que não possuía filhos.

Sobre os arranjos familiares, observou-se que o tamanho da famí-
lia variou entre uma e quatro pessoas, sendo um unipessoal, ou seja, 
a pessoa idosa reside sozinha, tendência que cada vez mais tem au-
mentado devido à mudança no padrão da pirâmide etária, em que há  
aumento da participação das pessoas idosas e diminuição de crianças 
e adolescentes (IBGE, 2016). Duas famílias eram do tipo monoparen-
tal, ou seja, mãe ou pai morando com filho. Duas famílias eram do tipo 
nuclear, ou seja, mãe, pai e filhos. E uma família era do tipo parentes-
co, em que há duas pessoas da mesma família morando juntas (duas 
irmãs, por exemplo).

Quanto à ocupação, três entrevistados eram aposentados ou 
recebiam algum benefício previdenciário do Instituto Nacional de 
Seguridade Social (INSS). Desses, dois ainda desempenhavam ativida-
de remunerada, um como auxiliar de serviço geral em uma escola e  
outro como artesão. Dentre os outros três participantes, dois ainda es-
tavam ativos no mercado de trabalho, sendo um no mercado formal e 
um no mercado informal, uma vez que trabalhava por conta própria 
sem carteira assinada, e um não era aposentado e não desenvolvia ne-
nhuma atividade remunerada.  

Os participantes que estavam aposentados e continuaram atuantes 
no mercado de trabalho apresentaram, dentre os fatores que os moti-
vavam a continuar trabalhando, a socialização e a ocupação do tempo, 
como pode ser verificado na fala seguinte: 

Sou aposentada e pensionista e trabalho meio período. Minha car-
teira é assinada como auxiliar de serviços gerais, mas agora eu tra-
balho na cozinha. Eu só saio de lá na hora que eles quiserem me dar 
tchau (risos), na hora que eu não aguentar mais, porque eu comecei 
a trabalhar lá e aposentei lá, né, aí eu falei, eu vou aposentar, mas eu 
quero ao menos meio período pra mim não ficar muito parada né, 
aí eu trabalho lá, faço almoço pros meninos, trabalho lá até onze e 
meia. Eu continuei porque não queria ficar em casa, porque aqui eu 
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(...) o número de pessoas idosas que acessam a internet 
tem crescido nos últimos tempos, pois esse grupo vem se 
tornando cada vez mais consciente das potencialidades das 
novas tecnologias. 

fico muito só, eu tenho um filho que mora comigo, mas ele trabalha 
então ele só chega à tarde, o quarto dele é cheio de computador, é 
televisão, é videogame, aquela coisa, então ele fica quietinho lá no 
quarto mexendo nas coisas dele lá, então eu continuei trabalhan-
do pra não ficar sozinha (A 6, sexo feminino, 65 anos).

No que se refere à renda dos participantes, esta variou entre um e 
dois salários mínimos no caso de quatro entrevistados, dois a três sa-
lários mínimos no caso de um entrevistado e mais de quatro salários 
mínimos no caso de outro entrevistado. Pode-se observar que todos 
os participantes possuíam uma renda superior à média dos idosos no 
Brasil, que está em torno de R$ 937,00 (Ministério do Planejamento 
Desenvolvimento e Gestão, 2016). 

Comparando a renda com o nível de escolaridade dos entrevistados, 
observa-se que o grau de instrução está diretamente relacionado com 
a ocupação exercida e sua renda. Segundo Almeida e Kassouf (2004), 
quanto mais alto o nível de escolaridade da pessoa idosa maior a renda. 

Caracterização do Perfil Biopsicossocial das Pessoas Idosas 
Participantes
Quanto à condição de saúde dos entrevistados, uma pessoa idosa res-
pondeu que achava sua condição de saúde ótima, uma achava que era 
boa e quatro achavam que era regular. Esses dados nos sugerem o quanto 
que o processo de envelhecer é singular pois, apesar de o envelheci-
mento ser um fenômeno comum a todos os seres vivos, sabe-se que os 
indivíduos não envelhecem todos da mesma forma, nem sequer viven-
ciam as mesmas experiências (Sequeira e Silva, 2002; Camarano, 2011).

Essas variações são características de um processo gradual ao longo 
do “curso da vida”, em que é preciso considerar aspectos individuais, 
sociais, culturais, econômicos e históricos de cada um para seu enten-
dimento. No que se refere aos problemas de saúde dos entrevistados, 
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um relatou não apresentar nenhum problema de saúde e os outros 
cinco relaram problemas de: visão, audição, ansiedade, renais, bron-
quite, diabetes e hipertensão arterial sistêmica, que são consideradas 
Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNTs). 

Quanto às dificuldades causadas pelo envelhecimento em relação 
à aprendizagem ao utilizar as novas tecnologias digitais (smartphone, 
tablet e computador ou notebook) apenas um entrevistado relatou que 
o envelhecimento não tem relação direta com a aprendizagem ao utili-
zar essas novas tecnologias. Entretanto, os outros cinco participantes 
afirmaram que o envelhecimento tem, sim, relação direta com a ques-
tão da aprendizagem ao utilizar as novas tecnologias digitais. 

Com as novas tecnologias sim, porque são tecnologias novas, eu 
tenho que aprender assim do início, do zero, assim, diferente de 
uma pessoa de um jovem de hoje que já nasce nesse mundo com 
as tecnologias, né! Pra mim é tudo novidade, muitas coisas são no-
vidades, por exemplo, celular foi uma novidade muito grande,  
computador eu fiquei conhecendo computador com 40 anos, en-
tão eu tive que realmente que aprender como adulta já feita, né! É 
diferente dos jovens (A5, sexo feminino, 70 anos).  

Kachar (2010) e Sá e Almeida (2012) ressaltam que paras as pesso-
as idosas a TD vem como uma novidade, e a velocidade com que estes 
artefatos mudam não permite que os idosos se apropriem desse novo 
conhecimento, visto que precisam de um tempo maior, pois não cons-
truíram instrumentos cognitivos baseados nas tecnologias, visto que 
o avanço tecnológico se acentuou quando já estariam em idade adul-
ta, o que foi corroborado neste estudo.

Quando perguntado se o entrevistado participa de algum grupo so-
cial, citaram-se os seguintes grupos: religiosos, de leitura, sindicato e 
conselho de bairro. Duas pessoas idosas responderam que se comuni-
cam com esses grupos por meio da internet. Em relação ao método que 
a pessoas idosas usam para se manterem informados, dois entrevista-
dos se informam por meio da internet, um por meio de outras pessoas, 
um pelo jornal impresso e pela TV, um pela TV, rádio e por meio de ou-
tras pessoas e um não utiliza nenhum meio para se manter informado. 

No que se refere aos meios de conversação mais utilizados pelas 
pessoas idosas neste teste-piloto, destacam-se: face a face e ligação via 
telefone, com três e quatro repetições, respectivamente. A conversação 
por meio da internet (por meio das redes sociais) teve duas repetições. 
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Os participantes que utilizam a conversação por meio da internet re-
lataram a facilidade e a rapidez para se comunicarem com amigos e 
parentes.

Quanto à questão de saber o que é uma rede social e se é importante 
para sua vida, percebeu-se que para duas pessoas essa questão não fazia 
diferença em sua vida, uma vez que não utilizam nenhuma TD. Qua-
tro pessoas souberam descrever o que é uma rede social, porém uma 
não utilizava nenhuma rede social, e outras três pessoas utilizavam e 
afirmavam o quão importante é esta ferramenta para a socialização 
com amigos e familiares:

Eu acho que as redes sociais é importante porque a gente que tem 
família longe né, de primeira a gente comunicava através de carta 
mas agora pela internet com WhatsApp é mais rápido, né! Igual eu 
tenho um filho adotivo que ele foi embora pra São Paulo, né! Aí a 
gente quase não conseguia falar com ele, mas agora com a internet 
eu consigo (A4, sexo feminino, 74 anos). 

Este relato reforça Carleto e Santana (2017) e Osório, Souto e San-
tos (2013), que afirmam que as tecnologias digitais, hoje, são parte  
integrante do processo de ressocialização, rompendo barreiras geo-
gráficas, diminuído distâncias e facilitando o acesso à informação e à 
interação social dos sujeitos. 

As novas tecnologias vieram para além de ser apenas um 
meio de comunicação. Este novo ambiente virtual passou 
a ser um novo espaço de interação de grande alcance, 
possibilitando que as pessoas pudessem trabalhar e criar 
outros laços de interação via internet.
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Interação das Pessoas Idosas Participantes com as 
Tecnologias Digitais 
No que se referem aos equipamentos eletrônicos que os entrevistados 
utilizam, dois fazem uso apenas do computador, um utiliza apenas o 
smartphone, um utiliza o smartphone e o computador e dois não uti-
lizam nenhuma TD. Quando perguntados sobre a frequência de uso 
as respostas foram as seguintes:

Tabela 1 – Frequência de Uso da Tecnologia Digital

Faixa 
etária

Não 
usa Diariamente

Uma vez 
por  

semana

Mais de 
uma vez 

por  
semana

Uma 
vez por 

mês

Mais 
de uma 
vez por 

mês
60 – 69 1 1

70 – 79 1 1

80 – 89 1

90 ou mais 1

Fonte: dados da pesquisa (2018).

Esses dados podem significar que está havendo um aumento tanto 
do interesse quanto do uso das tecnologias digitais por parte da popu-
lação idosa. Em relação às situações em que as pessoas idosas utilizam 
as tecnologias digitais estão: rede social, navegar na internet, compras 
via web, lazer (com relação a jogos), consumirem informações, comu-
nicação com amigos e familiares, enviar e-mails e trabalho. 

Já em relação à categoria “não usa estes aparatos” dois entrevistados 
relataram que não têm necessidade/interesse, o que segundo Kachar 
(2010) e Vieira (2011) pode estar relacionado à falta de familiaridade 
com esses dispositivos, além da visão negativa que eles têm de si mes-
mos (Amaral Junior, 2013). 

No que se refere aos motivos pelos quais os idosos começaram a uti-
lizar as tecnologias digitais, destaca-se: curiosidade, trabalho, compras 
via internet e falar com amigos e familiares. O que nos indica que as 
novas tecnologias vieram para além de ser apenas um meio de comu-
nicação. Este novo ambiente virtual passou a ser um novo espaço de 
interação de grande alcance, possibilitando que as pessoas pudessem 
trabalhar e criar outros laços de interação via internet (Pessoa, Vieira 
e Cavalcanti, 2008). Todos os participantes têm conexão com a inter-
net em suas residências, mesmo aqueles que não a utilizam.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Ao longo deste trabalho buscou-se ajustar a técnica de coleta de dados 
a ser aplicada na execução de trabalho de campo futuro. Conclui-se 
que apesar de aparecerem indícios de que as pessoas idosas possuem 
algumas dificuldades no uso e na aprendizagem em relação às tecno-
logias digitais, deve-se levar em consideração o fato de que existe uma 
ausência de conhecimento acerca do funcionamento das tecnologias 
por parte destas pessoas, uma vez que elas não construíram instrumen-
tos cognitivos baseados no uso da tecnologia. 

Soma-se ainda o fato de que existe um discurso e uma crença no 
senso comum, no modelo de sociedade que valoriza a juventude e a 
produtividade, de que a pessoa idosa não é capaz, por estar numa fase 
de perda processual de suas capacidades, trazendo uma visão estereo-
tipada acerca do envelhecimento para estes idosos, colaborando assim 
na construção de constrangimentos à disposição para ação. Os dados 
sugerem, também, que existe uma relação entre idade e uso dessas 
tecnologias, bem como sobre a avaliação custo-benefício feita pelas 
pessoas idosas em relação à aprendizagem para o uso. 

O estudo-piloto para esta pesquisa auxiliou no treino do pesqui-
sador em relação à aplicação dos questionários aos sujeitos. Além 
de que pode-se perceber a existência de perguntas duplicadas e não  
claras para o entrevistado. Desta forma, foi reelaborado um novo 
questionário semiestruturado para posterior aplicação. A experiência  
permitiu conhecer as peculiaridades do referido grupo, testar, validar 
e revisar o questionário a ser aplicado futuramente, bem como antever 
resultados, sanar dúvidas e perceber detalhes antes despercebidos. 
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