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O objetivo da aplicação do pré-teste foi o de identificar problemas 

de compreensão das questões, fornecendo subsídios para adaptações. Foram 

consultados 6 indivíduos de atores membros de comitês de bacias hidrográficas da 

UGRHI 5, da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê – UGRHI 6 e da Bacia Hidrográfica do 

Rio Mogi Guaçu – UGRHI 9, que não exerciam funções de presidência, vice-

presidência e secretaria executiva e que não conviviam com o autor da pesquisa. O 

pré-teste foi realizado em duas rodadas de consultas, entre 21 e 30 de outubro de 

2003. 

 

1a rodada de consultas 

Apresentou-se, uma a uma, as perguntas da seqüência a 3 

indivíduos representantes de atores em seus respectivos comitês, obtendo-se as 

seguintes conclusões: 

 

Pergunta 1: “Você conhece a Lei Estadual 7.663, de 30 de 

dezembro de 1991, não é?” 

Foi percebido que não havia facilidade de identificação da lei. 

 

Pergunta 2: “O que você acha dela? (Por quê?)” 

Esta pergunta seria aplicada somente se a resposta à Pergunta 1 

fosse afirmativa. O “Por que?”, seria aplicado com o intuito de resgatar a 

argumentação da resposta.  

 

Pergunta 3: “Para você o que é mais importante nela? (Por quê?)” 

Idem ao parecer anterior. 

 

Pergunta 4: “Como isto pode ser colocado em prática, ou 

operacionalizado?” 

A pergunta deve referir-se ao que se considera mais importante na 

Lei Estadual 7.663/91. Além disso, deve-se enfatizar que a pergunta refere-se ao 

que está ocorrendo e não à situação ideal. A situação ideal deve ser colocada por 

outra pergunta. 

 

Pergunta 5: “Dá para melhorar este processo de implantação da 

Lei?” 
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Deve-se deixar claro de que se trata da implantação ou melhoria do 

que é mais importante na Lei e não no genérico, como pareceu.  

 

2a rodada de consultas 

O questionário da segunda rodada de perguntas é o mesmo do 

anexo 2. A segunda rodada fora realizada junto a outros 3 indivíduos, 

representantes de atores em seus comitês de bacias hidrográficas. 

Nesta rodada, reforçou-se que a Lei Estadual 7.663/91 deveria 

estar disponível na entrevista, pois foi declarado não haver familiaridade com leis. 

Todas as demais perguntas dependeriam disso. 

Considerou-se que as perguntas estavam adequadamente 

organizadas e seqüencialmente coerentes, facilitando a compreensão dos 

entrevistados. 


