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OS MÉTODOS QUALITATIVOS…OS MÉTODOS QUALITATIVOS…

Questões a responder de forma consensual …

Qual o problema de origem? Experiências vividas pelos participantes em dada situação,
pesquisadas nos ambientes naturais em que ocorrem

Que fenómenos investigar? Problemas sociais nos ambientes naturais em que são vividos.
As perspectivas dos participantes
Os significados atribuídos pelos participantesOs significados atribuídos pelos participantes

Como estudar esses fenómenos? Pressupostos teóricos bem definidos (enquadrar a(s) metodologia(s)

Metodologias Múltiplas (e.g., etnográficas, psicossociais, análiseg p ( g , g , p ,
linguística, análise crítica, interpretativas, entrevistas)

Pensamento indutivo e interpretativo dos fenómenos
observados/estudados

Técnicas adequadas para descrever e explicar com rigor as
perspectivas dos participantes
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A PESQUISA QUALITATIVA NAS CIÊNCIAS SOCIAISA PESQUISA QUALITATIVA NAS CIÊNCIAS SOCIAIS

• Estuda o comportamento humano, de forma processual, envolvendo 

diversas técnicas e procedimentos;p ;

• Recorre a roteiros de entrevistas, observações diretas em situações 

quotidianas ou em atividades constituídas para observação das atitudes 

face a situações do dia-a-dia;

• A análise de dados, informações recolhidas, situações e/ou opiniões 

observadas e novas interlocuções para esclarecimento de informações 

registadas requer um tempo de pesquisa mais extenso em relação à 

pesquisa quantitativa.
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A PESQUISA QUALITATIVA NAS CIÊNCIAS SOCIAISA PESQUISA QUALITATIVA NAS CIÊNCIAS SOCIAIS

Características

• Foca aspectos subjetivos da investigação;

• Tem caráter exploratório e minucioso sobre determinado contexto 

social;

• Envolve diferentes concepções filosóficas, estratégias de 

investigação e métodos de recolha, análise e interpretação de dados;

• Procedimentos de recolha de dados são variados e oriundos de 

informações orais, de imagens e de textos;

• Podem ser utilizados registos obtidos por meio de observações dePodem ser utilizados registos obtidos por meio de observações, de 

entrevistas ou serem utilizados documentos e materiais audiovisuais para 

obtenção dos dados necessários à realização da pesquisa.ç ç p q
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PONTE ENTRE OS PONTE ENTRE OS MÉTODOS MÉTODOS QUALITATIVOS E QUALITATIVOS E INTERPRETATIVOSINTERPRETATIVOS

Investigação Qualitativa

i b t bj t d t d ét d tili dmais abrangente nos objetos de estudo e métodos utilizados

Investigação InterpretativaInvestigação Interpretativa 

mais restrita “our knowledge of reality is gained only through social 

constructions such as language, consciousness, shared meanings, 

documents, tools, and other artefacts(…)” Andrade (2009, p. 43) 
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CRESWELL (2007): PERSPETIVAS DE INVESTIGAÇÃOCRESWELL (2007): PERSPETIVAS DE INVESTIGAÇÃO

Pós-positivista Crítica/ParticipatóriaPós positivista

•Perspetiva determinista 

•Mensuração da realidade 

Crítica/Participatória

•Perspetiva política e ideológica

•Ativismo e Mudançaç

•Padrões de validade e fiabilidade 

ç

•Colaborativa 

Construtivista Pragmatismo 

•Multiplicidade de significados 

•Contexto histórico-cultural 

•Centrada no problema

•Liberdade e pluralismo

•Metodologia indutiva •Orientada para a prática 
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PRESSUPOSTOS DA INVESTIGAÇÃO INTERPRETATIVA PRESSUPOSTOS DA INVESTIGAÇÃO INTERPRETATIVA 

• Fenomenologia

• Hermenêutica

• Etnometodologiag

• Interacionismo simbólico
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CRESWELL (2007): PERSPETIVA INTERPRETATIVACRESWELL (2007): PERSPETIVA INTERPRETATIVA

O f ó é• O fenómeno é olhado com o objectivo de criar uma teoria que o explique;

• Adopta-se fundamentalmente metodologias de investigação assentes em 

técnicas de índole qualitativa na análise de dados;

• Parte do pensamento indutivo;p ;

• Os sujeitos tendem a desenvolver significados próprios sobre o mundo. O 

entendimento do mundo (objectal) é sempre múltiplo e subjetivo;entendimento do mundo (objectal) é sempre múltiplo e subjetivo;

• O papel da investigação é procurar  compreender a complexidade desses 

múltiplos significados, congregando-os e reduzindo-os. 
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CRESWELL (2007): PERSPETIVA INTERPRETATIVACRESWELL (2007): PERSPETIVA INTERPRETATIVA

• Perspetiva qualitativa: diálogo, questionamento e interação;

• O comportamento humano necessita ser considerado de forma “situada” 

(“situated activities”);

• Na análise dos significados é tido em consideração o contexto sociocultural• Na análise dos significados é tido em consideração o contexto sociocultural 

e o momento histórico vivido;

• O investigador reconhece que o seu próprio significado da realidade 

exerce influência sobre a investigação que desenvolve. 
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WALSHAM (1993; 1995)*: DEFINIÇÃO DE MÉTODOS WALSHAM (1993; 1995)*: DEFINIÇÃO DE MÉTODOS 
INTERPRETATIVOSINTERPRETATIVOS

• “Interpretive methods (...) start from the position that our knowledge of 

reality, including the domain of human action, is a social construction by 

human actors and that this applies equally to researchers (...)” 

(Walsham, 1993).

• “There is no objective reality which can be discovered and replicated 

(...), in contrast to the assumptions of positivist science, (...) (they 

assume) that reality is socially constructed and the researcher becomes 

the vehicle by which this reality is revealed (Walsham, 1995).

11* Walsham, 1993; 1995, cit in Andrade, 2009; Bernsten et al, 2004



ORLIKOWSKI & BAROUDI (1991)*: DEFINIÇÃO DE MÉTODOS ORLIKOWSKI & BAROUDI (1991)*: DEFINIÇÃO DE MÉTODOS 
INTERPRETATIVOSINTERPRETATIVOS

• “People create and associate their own subjective and intersubjective 

meanings as they interact with the world around them (...), 

understanding social reality requires understanding how practices and 

meanings are formed and informed by the language and tacit norms 

shared by humans working towards some shared goal.

• Interpretive researchers thus attempt to understand phenomena through 

accessing the meanings participants assign to them.” (Orlikowski & 

Baroudi, 1991).

12* Orlikowski & Baroudi, 1991, cit in Andrade, 2009



PARADIGMA INTERPRETATIVO: NOTAS SOBRE TEORIA E PRÁTICAPARADIGMA INTERPRETATIVO: NOTAS SOBRE TEORIA E PRÁTICA

• Acesso à realidade é mediado pela linguagem e pelos nossos conceitosAcesso à realidade é mediado pela linguagem e pelos nossos conceitos

prévios acerca da mesma. 

R l ã t i áti i ti ã i t t ti i ti d ã• Relação teoria – prática na investigação interpretativa,  o investigador não 

tem um papel neutral e está sempre implicado nos fenómenos estudados.

• Análise fenomenológica hermenêutica – estudo dos ‘fenómenos’ tal como os 

vivemos. A ciência da interpretação (fenomenologia hermenêutica ou 

interpretativa) designa a análise do conhecimento que temos do que 

experienciamos. É relevante na investigação em contextos de e-learning 

(Friesen, 2008), adequada a conhecimentos complexos e multidimensionais. 
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NATUREZA ONTOLÓGICA INTERPRETATIVANATUREZA ONTOLÓGICA INTERPRETATIVA

• O investigador interpretativo assume que a realidade social é construída 

específica e localmente pelas atividades e na interação entre indivíduos. 

• Idealismo subjetivo assume que cada um faz uma construção pessoal da 

sua realidade.

• Realismo interno assume a realidade como construção intersubjetiva, 

partilhada cognitivamente na interação social. 
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PERSPETIVA PERSPETIVA INTERPRETATIVA SOBRE:INTERPRETATIVA SOBRE:

• Dados são vistos como correspondendo às interpretações (inferências)Dados são vistos como correspondendo às interpretações (inferências) 

construídas pelo investigador sobre o que fazem as outras pessoas  e 

sobre as construções de significados feitas por essas pessoas. ç g p p

• Conhecimento entendido como processo social refere-se no nível 

prático, às atividades quotidianas pelas quais construímos uma identidade 

social comum, e sentido de compreensão mútua, na partilha das 

nossas rotinas (e.g., organizar um jantar, falar do que foi relevante na 

conferência). Requer métodos adequados ao estudo contextualizado no 

meio sociocultural, em que se desenrola a interação entre indivíduos, 

situações, objetos (Friesen, 2008). 
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PERSPETIVA INTERPRETATIVA NA PERSPETIVA INTERPRETATIVA NA PESQUISA EM PESQUISA EM EE--LEARNINGLEARNING

Exemplos de aplicação na pesquisa em e-learning

• Aplicação na pesquisa em e-learning (Friesen, 2008: pp119): 

“(…) as the basis for alternative approaches to artificial intelligence (e.g., 

Clark 1997; Gams Paprzycki & Wu 1997); as a theory of notable interestClark, 1997; Gams, Paprzycki & Wu, 1997); as a theory of notable interest 

in software design (e.g., Dourish, 2001; Winograd & Flores, 1986); and 

also as a set of research methods used in education nursing psychologyalso as a set of research methods used in education, nursing, psychology, 

and other professional practices (Giorgi, 2006; Moustakas, 1994; van 

Manen, 2002)., )
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EE--RESEARCH E AS ABORDAGENS QUALITATIVASRESEARCH E AS ABORDAGENS QUALITATIVAS

Desafios (Frisen, 2008):Desafios (Frisen, 2008):

• Repensar a forma como se investiga

A h d l i t t ó i• Acompanhar desenvolvimentos teóricos

• Reflexão sobre as mudanças

– constrangimentos económicos, de segurança e ética (Anderson & Kanuka, 2003)

Porquê Metodologias Qualitativas?

• Não se encontram diferenças significativas com frequência (Frisen, 2008)

• Meta-análises onde não se encontram diferenças significativas (Anderson, 

2011).
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EE--RESEARCH E AS ABORDAGENS QUALITATIVASRESEARCH E AS ABORDAGENS QUALITATIVAS

Técnicas utilizadas na recolha de dados (Anderson & Kanuka, 2003):Técnicas utilizadas na recolha de dados (Anderson & Kanuka, 2003):

• Questionários online;

E t i t di d t d i il f ê i• Entrevistas mediadas por computador via email e conferência, 

• Focus groups a partir de vídeo e áudio conferência mediada pela Internet;

• Entrevista por telefone mediada pela Internet;

• Análise de transcrições de texto de atividades de aprendizagem e sociais;

• Análise de comportamento social em Ambientes de Realidade Virtual;

• Avaliação do conhecimento online.ç
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TÉCNICAS DE ANÁLISE QUALITATIVA: ENTREVISTA ONLINE TÉCNICAS DE ANÁLISE QUALITATIVA: ENTREVISTA ONLINE 

Alguns aplicativos para realização da entrevista online são: 

• Skype, 
• MSN, 
• e-mail, ,
• chat, 
• ICQ, 

G l T lk• Google Talk
• Second life.
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TÉCNICAS DE ANÁLISE QUALITATIVA: ENTREVISTA ONLINE TÉCNICAS DE ANÁLISE QUALITATIVA: ENTREVISTA ONLINE 

Semelhanças entre a entrevista f2f e entrevista online (Costa et al., 2009):

• Os roteiros devem ser estruturados na sua concepção, mas aplicados com 
flexibilidade, sendo inspirados em conversas naturais;

• As perguntas são adaptadas ao contexto das entrevistas, devem ser 
previstas perguntas de esclarecimento e/ ou aprofundamentoprevistas  perguntas de esclarecimento e/ ou aprofundamento 
(e.g.,"porquê?", "como?", “pode explicar melhor?”) sendo introduzidas quando 
necessárias;

U i i h d t i d á l b d li ã d• Um primeiro rascunho de roteiro deverá ser elaborado para realização da 
entrevista-piloto (validação do instrumento) e re-definição de roteiro final;

• As entrevistas acontecem em horários negociados entre entrevistadores eAs entrevistas acontecem em horários negociados entre entrevistadores e 
entrevistados;

• Necessário termo de livre consentimento (ou consentimento informado). 
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TÉCNICAS DE ANÁLISE QUALITATIVA: ENTREVISTA ONLINE TÉCNICAS DE ANÁLISE QUALITATIVA: ENTREVISTA ONLINE 

Diferenças entre a entrevista presencial e online (Costa et al., 2009): 

Presencial Online

D d t d t í ti A f l ã d tõ d it t dDevem ser preservadas todas as características
linguísticas e extralinguísticas naturais.

A formulação das questões deve respeitar todas as
formas de escrever características dos ambientes
interativos online.

O fEm horário possível de deslocamento do
entrevistador e do entrevistado.

Os horários são bem mais flexíveis, podendo
mesmo ser pouco convencionais (de madrugada,
por exemplo) dependendo de conveniência de
entrevistado e entrevistador.entrevistado e entrevistador.

Termo de consentimento é assinado. O aceite é online (o que é gravado
juntamente com a entrevista como um todo).

Caso interrompida, pode ter prejuízos
com alterações.

Podem ser interrompidas e retomadas
posteriormente sem que sua qualidade seja
comprometida

21Fonte: Costa & Dias & Luccio, 2009, p. 6-7.



TÉCNICAS DE ANÁLISE QUALITATIVA: ENTREVISTA ONLINE TÉCNICAS DE ANÁLISE QUALITATIVA: ENTREVISTA ONLINE 

Vantagens e limitações da entrevista online via chat (Alves et al., 2009): 

Vantagens Limitaçõesg ç

Ampliação do acesso a participantes. Necessidade de habilidade à velocidade de
digitação.

Economia de custo e tempo. Postagens breves, com poucas palavras.

Eli i ã d bl C d f did d lEliminação dos problemas com as
transcrições.

Carecem de profundidade pela
necessidade de digitação.

Di ibilid d d i L i t f t fDisponibilidade de arquivo com a
interação original.

Levam mais tempo que a face to face.

22Fonte: Alves, D. A. (et al.), 2009, p. 60.



TÉCNICAS DE ANÁLISE QUALITATIVA: ENTREVISTA ONLINE TÉCNICAS DE ANÁLISE QUALITATIVA: ENTREVISTA ONLINE 

Shepherd (2003) foca 2 questões relacionadas com a investigação qualitativa 
na comunicação mediada por computador (CMC): 

1) Construção de relações 

2) Interpretação de significados.

Num estudo utilizando e-mail e chat para entrevista online, concluiu que:

• O e-mail potenciou a resposta narrativa, mas não conseguiu passar o tom 
emocional do entrevistado. 

• O chat é mais pobre na obtenção de respostas descritivas mas consegueO chat é mais pobre na obtenção de respostas descritivas mas consegue 
passar o estado emocional do entrevistado.

• A utilização de diferentes ferramentas CMC são uma alternativa às técnicas 
t di i i d t t i ti ã lit titradicionais e podem trazer vantagem para a investigação qualitativa.

23Fonte: Alves, D. A. (et al.), 2009, p. 60.



TÉCNICAS DE ANÁLISE QUALITATIVA: ENTREVISTA ONLINE TÉCNICAS DE ANÁLISE QUALITATIVA: ENTREVISTA ONLINE 

Opdenakker (2006) refere 4 técnicas de entrevista: f2f, telefone, MSN e email. 

Este autor, tal como Shepherd (2003), considera:

• Desvantagem da comunicação assíncrona: 
– Ausência de pistas sociais e emocionais. Contudo, a utilização de emoticons 

it t i t d t ã d t d i l dpermite ao entrevistador ter uma percepção do estado emocional do 
entrevistado. 

• Vantagens da entrevista online: 
– A entrevista online consegue chegar a mais entrevistados que a 

comunicação f2f ; 
– Baixos custos que envolvem a entrevista mediada por computador;
– Maior flexibilidade de horários.
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TÉCNICAS DE ANÁLISE QUALITATIVA: ENTREVISTA ONLINE TÉCNICAS DE ANÁLISE QUALITATIVA: ENTREVISTA ONLINE 

Mann & Stewart (2000) questionam se é possível transferir para o ambiente ( ) q p p

online determinadas competências do entrevistador f2f: ser um bom ouvinte, não 

julgar, perceptivo, objectivo e ter a capacidade de envolvência quer a nível 

pessoal e profissional com os entrevistados. 

Consideram ser fundamental que o investigador/entrevistador se faça entender, 

através de uma linguagem adequada e transmita de forma genuína a intenção da 

entrevista. 

Os autores concluem que apesar da entrevista baseada na CMC não atingir o 

grau de profundidade e espontaneidade da entrevista f2f, pode ter algumas 

vantagens, desde que sejam adequadas estratégias específicas relacionadas 

com a comunicação f2f.
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NOTAS FINAISNOTAS FINAIS

Esta apresentação destaca os ponto-chave do trabalho produzido pelo grupo Ana Paiva  Esta apresentação destaca os ponto-chave do trabalho produzido pelo grupo Ana Paiva, 

Edineide Paes, Manuela Francisco e Pedro Cabral,  não dispensando a consulta do 

documento Paper MetodosInterpretativosEntrevistaOnline.pdf. documento Paper_MetodosInterpretativosEntrevistaOnline.pdf. 

A bibliografia encontra-se referenciada nesse documento.
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