Focus Group

Mostra bibliográfica
06.2021

Faculdade de Psicologia | Instituto de Educação

Silva, I. S., Veloso, A. L., & Keating, J. B. (2014). Focus group:
Considerações teóricas e metodológicas. Revista Lusófona de Educação, 26,
175-189.

UNIVERSIDADE DE LISBOA

Alameda da Universidade
1649-013 Lisboa
Tel.: 21 794 3891/92

biblioteca

«Focus group, também designado como grupo de discussão, é uma
técnica que visa a recolha de dados, podendo ser utilizada em
diferentes momentos do processo de investigação. Morgan (1996,
1997), define focus group como uma técnica de investigação de
recolha de dados através da interacção do grupo sobre um tópico
apresentado pelo investigador. Tal definição, segundo o autor,
comporta três componentes essenciais: os focus group são um
método de investigação dirigido à recolha de dados; localiza a
interacção na discussão do grupo como a fonte dos dados; e,
reconhece o papel activo do investigador na dinamização da
discussão do grupo para efeitos de recolha dos dados. Krueger e
Casey (2009), para além das características anteriores, salientam
também a focalização da discussão num dado assunto, o seu
contributo para a compreensão do tópico de interesse e o facto
dos participantes que os compõem terem alguma característica em
comum e relevante face ao tema em discussão. Em suma, como
referem Krueger e Casey (2009, p. 15), os focus group são
criaturas especiais no reino dos grupos, sendo que aquilo que os
define e os distingue de outros tipos de grupo é o facto de serem
dirigidos à recolha de dados qualitativos junto de pessoas com
algum tipo de semelhança, numa situação de grupo, através de
uma discussão focada (…). Os focus group quando combinados
com outros métodos, podem ocorrer em diferentes fases do
projecto de investigação, designadamente: fase inicial (ex., gerar
questões para um questionário); fase intermédia (ex., ajudar a
interpretar os resultados obtidos num questionário); fase final
(ex., discutir com os participantes os resultados obtidos, discussão
essa que poderá conduzir a novos insights) (Krueger & Casey,
2009; Stewart et al., 2007). Entre o leque de possíveis usos dos
focus group, Stewart et al. (2007) referem os seguintes como sendo
os mais comuns: obtenção de informação sobre um tópico de
interesse; gerar hipóteses de investigação; estimular novas ideias e
conceitos criativos; diagnosticar os potenciais problemas com um
novo programa, produto ou serviço; gerar impressões sobre
produtos, programas, serviços, instituições ou outros objectos de
interesse; compreender como os participantes falam acerca de um
fenómeno de interesse, o que facilita o desenvolvimento de
inquéritos ou de outros instrumentos de investigação de pendor
mais quantitativo; e, interpretação de resultados quantitativos
obtidos previamente.»
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