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NOTA DOS AUTORES 

 

Partindo da bibliografia proposta 1  procuramos neste trabalho clarificar os 

métodos interpretativos na análise qualitativa, focando a entrevista online como 

uma das técnicas de recolha de dados mais utilizada. Existindo uma forte 

relação dos métodos interpretativos na investigação das ciências sociais, 

consultámos outros autores que permitiram enriquecer este trabalho e 

direcionar para a área específica do eLearning. 

O presente trabalho reflete essencialmente a perspetiva dos autores 

referenciados, tendo sido uma opção do grupo não emitir uma reflexão crítica 

sobre esta temática. Pretende-se com a leitura deste documento desencadear 

um debate no fórum relacionando este tema com os temas analisados pelos 

outros 3 grupos. 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Os métodos qualitativos têm origem nas experiências vividas pelos 

participantes numa dada situação. Em geral, investigam problemas sociais 

nos ambientes naturais em que são vividos. Os investigadores, de acordo 

com a abordagem filosófica, sociológica, psicológica, educativa e 

metodológica adoptada, devem descrever e explicar detalhada e 

cuidadosamente as perspectivas dos participantes (Andrade, 2009).  

Nas ciências sociais em geral, os estudos sobre a Internet e Web têm 

adaptado e desenvolvido metodologias múltiplas (e.g., etnográficas, 

psicossociais, de análise linguística, crítica), mais adequadas à compreensão 

forçosamente interdisciplinar, a que obriga a leitura deste novo mundo online 

(Friesen, 2008). 

 

                                                           
1
 Anderson, T., Kanuka, H. (2003). e-Research: Methods, Strategies, and Issues. USA: Pearson Education, 

Inc. 
Friesen, N. (2008). Re-Thinking E-Learning Research: Foundations, Methods, and Practices. Peter Lang 
Publishing. 
Mann, C. & Stewart, F. (2000). Internet Commnication and Qualitative Research. Sage Publications. 
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A abordagem qualitativa em pesquisas científicas, de maneira geral, 

enfoca os aspectos subjetivos da investigação, tendo caráter exploratório e 

minucioso sobre determinado contexto social, envolvendo diferentes 

concepções filosóficas, estratégias de investigação e métodos de recolha, 

análise e interpretação de dados. 

 

Considerando tais pressupostos, a pesquisa qualitativa desenvolve sua 

investigação por meio do estudo do comportamento humano, em que a 

recolha de dados ocorre de forma processual, envolvendo roteiros de 

entrevistas, observações diretas em situações quotidianas ou em atividades 

constituídas para observação das atitudes diante das situações do dia-a-dia. 

Exige um registo total das informações transmitidas, observações realizadas 

e posterior análise dos dados observados, bem como novas interlocuções 

conforme a necessidade de esclarecimento sobre as situações e/ou opiniões 

observadas/registadas. Assim, requer um tempo de pesquisa mais extenso 

em relação à pesquisa quantitativa. 

 

A pesquisa qualitativa pode ser caracterizada como a tentativa de 

uma compreensão detalhada dos significados e características 

situacionais apresentadas pelos entrevistados, em lugar da 

produção de medidas quantitativas de características ou 

comportamentos. (Richardson, 2011, p. 90). 

 

A perspectiva (ou metodologia) Interpretativa, assim como a metodologia 

de entrevista estão enquadradas, a um nível mais abrangente, na perspectiva 

qualitativa de recolha e análise de dados. Os processos característicos desta 

abordagem investigativa baseiam-se sobretudo na prática do diálogo, 

questionamento e na interação com os participantes, assentando numa 

metodologia eminentemente indutiva e interpretativa dos fenómenos 

observados/estudados.  

 

Para resumir as diferenças entre a abordagem de investigação 

qualitativa e a abordagem de investigação interpretativa, podemos dizer que 

na investigação interpretativa o conhecimento da realidade é feito através de 

construções sociais tal como refere Andrade (2009, p. 43): “our knowledge of 

reality is gained only through social constructions such as language, 

consciousness, shared meanings, documents, tools, and other artefacts(…)”. 

A investigação qualitativa é mais abrangente nos objectos de estudo e 

métodos utilizados. Ser ou não ser interpretativa depende dos pressupostos 

teóricos (filosóficos, psicológicos, sociológicos) em que o investigador se 

baseia (Andrade, 2009; Creswell, 2007). Ambas têm em comum a realização 

das pesquisas nos ambientes naturais em que os fenómenos ocorrem, assim 

como a obrigatoriedade de rigor na descrição da informação recolhida e na 

que é prestada aos participantes.  
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MÉTODOS INTERPRETATIVOS: PARADIGMAS E DEFINIÇÕES   

 

Segundo, Creswell (2007) podem ser distinguidas 4 perspetivas de 

investigação:  

  

1- Pós-positivista  

2- Interpretativo/construtivista  

3- Crítica/Participatória 

4- Pragmatismo 

 

Importa centrarmo-nos na perspetiva interpretativa/construtivista. 

 

Esta perspectiva alicerça-se sobretudo em três escolas de pensamento 

que Creswell (2007) enquadra na Sociologia: a Fenomenologia, a 

Hermenêutica, a Etnometodologia e o Interacionismo Simbólico. Emerge com 

base na ideia de que os sujeitos tendem a entender o mundo de forma 

individual, desenvolvendo significados próprios sobre as suas experiências. 

Definindo como papel da investigação, o de procurar compreender a 

complexidade desses múltiplos significados, congregando-os e reduzindo-os 

a um número menor de categorias ou ideias (op. cit.). 

Nesta abordagem, o comportamento humano necessita ser considerado 

de forma situada (“situated activities”) e de ser analisado longitudinalmente 

(Creswell, 2007). O que implica, considerar que o objecto de estudo deste 

método descentra-se, de tentar descobrir e produzir generalizações úteis 

acerca do comportamento humano, ao nível das possibilidades de divulgação 

científica dos resultados encontrados. 

 

Do ponto de vista do objecto de estudo, os investigadores interpretativos 

procuram fornecer um conhecimento profundo, do contexto em que são 

vivenciadas as problemáticas estudadas e das perspectivas de quem as vive. 

Partem de processos de pensamento indutivos para explicar teoricamente os 

fenómenos estudados (Andrade, 2009). Deste modo, assumem que o 

conhecimento da realidade é um processo colectivo, de construção de 

significados elaborados num contexto social e histórico (Bernsten, Sampson 

& Osterlie, 2004; Creswell, 2007), em interação, por participantes (human 

actors) atribuindo significados, e investigadores, através das suas inferências 

interpretativas (Walsham, 1993, 1995 apud Andrade, 2009; Bernsten et al, 

2004). O investigador reconhece que o seu próprio significado da realidade 

exerce influência sobre a investigação que desenvolve, logo posiciona-se no 

seu interior. A ele cabe dar sentido e estrutura aos significados que os outros 

sujeitos apresentaram. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Phenomenology
http://en.wikipedia.org/wiki/Hermeneutics
http://en.wikipedia.org/wiki/Ethnomethodology
http://en.wikipedia.org/wiki/Symbolic_interactionism
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Na investigação interpretativa, o acesso à realidade é mediado pela 

linguagem e pelos nossos conceitos prévios acerca da mesma. Da relação 

entre teoria e prática, destaca-se o papel não neutral do investigador e o 

estar sempre implicado nos fenómenos que estuda. Por outro lado, o 

conhecimento, entendido como processo social, é compreendido no 

mundo/meio ambiente em que é gerado. Ao nível prático refere-se às 

actividades quotidianas que permitem construir uma identidade social 

comum, e um sentido de compreensão mútua na partilha das nossas rotinas 

(e.g., organizar um jantar, falar acerca do que foi relevante na conferência). 

Este tipo de conhecimento requer o desenvolvimento de múltiplos métodos 

de pesquisa para se compreender tanto as partes individuais como o todo, 

contextualizado (Friesen, 2008). Deste modo, o recurso à triangulação de 

metodologias é frequentemente considerado no desenho dos estudos de 

natureza interpretativa e fenomenológica.  

 

As situações e eventos são cada vez mais, fluidos e mutáveis e não, 

fixos ou estáticos (Creswell, 2007). Em consequência, tanto o entendimento 

que os indivíduos apresentam do mundo (objectal) como o entendimento 

construído pelos investigadores (nesta perspectiva de estudo do mundo) é 

sempre múltiplo e subjetivo.    

 

Em síntese, a tarefa – chave (objecto de estudo) da investigação 

interpretativa é a procura de significados no contexto em que foram/são 

produzidos, ou seja onde são experienciados (e.g., Bernsten et al, 2004; 

Creswell, 2007; Friesen, 2008). O que nos conduz a salientar que o 

entendimento/leitura dos fenómenos estudados, sempre construído à luz dos 

pressupostos teóricos adoptados, igual modo, requer sempre 

contextualização ao nível filosófico, sócio-histórico, sócio-cultural e 

psicossocial.  

 

Reflectir sobre implicações de cariz mais epistemológico e ontológico da 

natureza da metodologia interpretativa, ao mesmo tempo que evidencia a 

importância de que o investigador explicite os pressupostos em que se baseia 

reconduz-nos à reflexão iniciada na abertura deste ponto quanto aos 

alicerces ou pressupostos dos métodos interpretativos, para sugerirmos o 

alargamento da proposta de Creswell (2007) centrada na sociologia. Em 

concordância com o carácter eminentemente social da fenomenologia, como 

método de investigação que articula o estudo da experiencia com a ciência 

da interpretação (hermenêutica) e o conhecimento do contexto(s) em que se 

desenvolve, sublinhamos que a complexidade destes fenómenos exige 

mobilizar escolas de pensamento da filosofia e da psicologia para completar 

as perspectivas da sociologia.  
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Pela sua adequação na análise compreensiva da complexidade que 

envolve as interacções humanas e interacções sociais nas mudanças 

institucionais, são recomendados na pesquisa em psicologia e sociologia, 

mais especificamente nos domínios da linguagem, da comunicação, do 

conhecimento social e na educação e aprendizagem (Friesen, 2008). 

 

 

MÉTODOS INTERPRETATIVOS NA INVESTIGAÇÃO EM E-LEARNING   

 

A análise fenomenológica, isto é, o “estudo do fenómeno como o 

experienciamos” é um dos métodos interpretativos a que Friesen (2008) se 

dedica na parte III de Re-Thinking E-Learning Research: Foundations, 

Methods, and Practices, precisamente por considerar uma das formas 

relevantes na investigação, em contextos de e-learning.  

Nas palavras de Friesen (2008:p119), a análise fenomenológica constitui 

uma vantagem como método de investigação nas áreas da linguagem, 

comunicação e conhecimento de tipo social, por articular a fenomenologia 

como “o estudo da experiência” com a hermenêutica como “a ciência da 

interpretação”.  

Na sua aplicação para pesquisa em contextos de e-learning Friesen 

(2008) destaca a relevância dos seguintes exemplos:  

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

Clark, 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, psychology, and other 

professional practices (Giorgi, 2006; Moustakas, 1994; van Manen, 

2002).”(op. cit.: p119).  

 

A par com a proliferação das ferramentas de software social quer de 

autoria mais individual quer de autoria colaborativa, vive-se a exigência de 

„novos olhares‟ para entender as mudanças construídas com estas novas 

formas de exprimir, divulgar, comunicar e inter-relacionar, vividas no espaço 

público da Internet e da Web. Também no campo da educação, as 

transformações e continuidades das tecnologias, das práticas e fenómenos, 

comuns e emergentes acentuam a necessidade de adaptar abordagens de 

pesquisa múltiplas (multivocal), conhecimentos interdisciplinares, e 

desenvolver outros métodos, específicos e/ou “alternativos” que permitam 

entender a complexidade das interações próprias do e-learning 

(Friesen,2008,p.3). Estas linhas de pesquisa incluem e permitem conjugar 

uma paleta de metodologias (e.g., análise de conteúdo, métodos 

interpretativos - usados na investigação hermenêutica fenomenológica, e nos 

métodos narrativos). 
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Conjugar abordagens metodológicas adequadas ao estudo das práticas 

experienciais vividas nos processos educativos é especialmente útil na 

compreensão da cultura de professores e estudantes. Através destas 

metodologias e referenciais teóricos, os cientistas sociais podem articular o 

conhecimento informal construído pelos professores na docência, e a 

compreensão significante, construída pelos estudantes nas aprendizagens 

(em sentido comum).  

 

Assim, tal como nas situações onde hoje interactuam actividade humana 

e natureza tecnológica, estes métodos são especialmente úteis, no estudo e 

aprofundamento da compreensão prática dos fenómenos educacionais e 

comunicativos vividos nos contextos de e-learning (Friesen, 2008). 

 

 

PERSPECTIVA INTERPRETATIVA E E-RESEARCH  

 

A forma como a perspectiva interpretativa se liga ao e-research leva, 

inevitavelmente a algumas adaptações, já que estamos a operar num 

contexto que tem as suas próprias características, apesar de podermos 

encontrar muitos pontos de ligação com aquela que é a investigação offline. 

 

Friesen (2008) refere que os desafios dos investigadores na área do e-

learning passam por repensar a forma como se investiga, conseguir 

acompanhar novos desenvolvimentos teóricos e pela reflexão dos rápidos 

desenvolvimentos sociais, técnicos e configurações. Por seu turno, Anderson 

e Kanuka (2003) alertam para os constrangimentos económicos, de 

segurança e ética existentes no e-research, o que obriga a uma permanente 

reflexão das técnicas de investigação. 

 

Um dos motivos que nos levam à aposta nas metodologias qualitativas 

prende-se com o facto de termos muitos estudos onde não se encontram 

diferenças significativas (Friesen, 2008), algo que também é habitual 

encontrar-se nos estudos onde se realizam meta-análises (Anderson, 2011). 

 

No e-research encontramos múltiplas técnicas de recolha de dados 

(Anderson & Kanuka, 2003): 

 

 Questionários online; 

 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; 
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 Análise de transcrições de texto, de atividades de aprendizagem e 

sociais; 

 Análise de comportamentos sociais em Ambientes de Realidade 

Virtual; 

 Avaliação do conhecimento online. 

 

Em suma, os procedimentos de recolha de dados numa pesquisa de 

abordagem qualitativa são variados e oriundos de diversas fontes de 

informações (e.g., orais, imagens, textos). A multiplicidade de técnicas 

utilizadas vai desde os registos obtidos por meio de observações, de 

entrevistas face a face, por telefone, grupo focal e/ou online, tendo a 

possibilidade de utilização de diversas ferramentas da Web, bem como serem 

utilizados documentos e materiais audiovisuais para obtenção dos dados 

necessários à realização da pesquisa. 

 

Focalizemo-nos numa das técnicas mais habituais nas metodologias 

qualitativas, a entrevista, mas sob a perspectiva do e-research. 

 

 

ENTREVISTA ONLINE  

 

Considerando a abordagem realizada por Creswell (2007) sobre os tipos 

de recolha de dados, em que é descrita cada uma dessas formas, o autor 

destaca as vantagens da utilização da entrevista para o desenvolvimento de 

uma pesquisa qualitativa, já que há possibilidades variadas de utilização 

desse meio, seja na forma mais tradicional como é a entrevista face a face 

entre pesquisador e entrevistado, individualmente ou em grupo focal, por 

telefone e, após a introdução das ferramentas online consideradas a “quarta 

revolução” (Harnard, 1992 apud Mann & Stewart, 2004) na área da 

comunicação, ampliou as possibilidades de utilização de recursos para 

realização de entrevistas, seja individualmente ou, também, em grupo. 

 

Independentemente do meio de realização da entrevista, este 

instrumento de recolha de dados, enquanto instrumento de interação social, 

tem papel relevante para o desenvolvimento da pesquisa qualitativa por ser o 

principal instrumento empírico a favor desse tipo de abordagem, 

proporcionando a visibilidade interpretativa do objeto que está sendo 

analisado por meio da investigação científica, permitindo acesso às 

representações e descrições do mundo na visão do ser humano (Denzin & 

Lincoln, 2000). 

 

Enquanto técnica de coleta de dados, a entrevista é bastante 

adequada para a obtenção de informações acerca do que as 

pessoas sabem, creem, esperam, sentem ou desejam, pretendem 
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fazer, fazem ou fizeram, bem como acerca das suas explicações 

ou razões a respeito das coisas precedentes (Selltiz et al.,1967, 

p.273 apud  Gil, 2010, p. 109). 

 

Conforme Gil (2010), a entrevista é a técnica de recolha de dados mais 

utilizada na investigação social por apresentar muitas vantagens, dentre as 

quais a possibilidade de obtenção de dados referentes aos mais diversos 

aspectos da vida social, possibilitando o aprofundamento acerca do 

comportamento humano, bem como a não exigência da pessoa entrevistada 

saber ler e escrever, maior flexibilidade para esclarecimento das respostas e 

percepção da reação do entrevistado, seja pela expressão corporal ou pelo 

tom de voz. 

 

Com a revolução digital e a organização em rede de diversas áreas, 

económica, educacional e social, ocasionando mudanças nos serviços 

oferecidos por empresas e instituições diversas, nas formas de produção de 

conhecimento, de aprendizagem, de relacionamento social e de utilização 

dos recursos disponibilizados pela Web, os métodos científicos, também, 

tiveram que se apropriar dessa tecno-revolução, já que os “tradicionais 

métodos de pesquisa/representação estão rapidamente se tornando 

irrelevantes às condições contemporâneas.” (Gergen & Gergen, 2000, p. 

1.040 apud Machado & Slongo, 2009, p. 59). 

 

Assim, a entrevista online soma-se às possibilidades dos métodos 

científicos para recolha de informações, propiciando a diversidade de meios 

para realização dessa recolha, embora sendo condição essencial para o uso 

desse instrumento a familiaridade do pesquisador e entrevistados com o 

recurso tecnológico que servirá de meio para a realização da entrevista, além 

da identificação da necessidade de utilização do instrumento para alcance 

dos objetivos previstos para a pesquisa, principalmente quando se torna o 

único meio para se chegar aos informantes que se encontram em localização 

distante à do pesquisador. Alguns aplicativos mencionados como meio para 

realização da entrevista online são: Skype, MSN, e-mail, chat, ICQ, Google 

Talk. 

 

Conforme os estudos de Costa, Dias e Luccio (2009), a entrevista online 

apresenta algumas semelhanças com a presencial: 

 

 Os roteiros devem ser estruturados em sua concepção, porém 

aplicados com flexibilidade, sendo inspirados em conversas naturais; 

 As perguntas são automaticamente adaptadas ao contexto das 

entrevistas, onde as de esclarecimento e/ ou aprofundamento (como 

"por quê?", "como?", "dá para explicar melhor?", etc.) também devem 
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ser previstas, mas podem ser introduzidas a qualquer momento em 

que sejam consideradas necessárias; 

 Um primeiro rascunho de roteiro deverá ser elaborado para realização 

da entrevista-piloto e definição de roteiro final; 

 As entrevistas acontecem em horários negociados entre 

entrevistadores e entrevistados; 

 Há necessidade de termo de livre consentimento. 

 

Apesar da semelhança entre a entrevista presencial e a entrevista 

online, algumas diferenças são evidentes, conforme apresentado no quadro a 

seguir. 

 

 

Quadro 1 – Diferenças entre a entrevista presencial e online. 

 

Presencial Online 

Devem 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. 

Em 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. 

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 

 

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

 

 

Em estudos desenvolvidos por Alves et al. (2009), são apresentadas 

algumas vantagens e  limitações de entrevista online realizada via chat, 

destacadas no quadro a seguir. 
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Quadro 2 – Entrevista online via chat: vantagens e limitações. 

 

Vantagens Limitações 

Ampliação do acesso a 

participantes. 

Necessidade de habilidade à 

velocidade de digitação. 

Economia de custo e tempo. Postagens breves, com poucas 

palavras. 

Eliminação dos problemas com as 

transcrições. 

Carecem de profundidade 

pela necessidade de 

digitação. 

Disponibilidade de arquivo 

com a interação original. 

Levam mais tempo que a face to 

face. 

 

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

 

Considerando os pressupostos apresentados acerca das possibilidades 

de utilização da entrevista online, cabe ao pesquisador verificar e analisar as 

reais condições de aplicação desse instrumento de recolha de dados e adotar 

os procedimentos necessários para o desenvolvimento de entrevistas que 

contribuam com o alcance dos objetivos propostos para investigação 

científica. 

 

 

Por outro lado Shepherd (2003) foca 2 questões relacionadas com a 

investigação qualitativa na comunicação mediada por computador (CMC): 1) 

construção de relações e 2) interpretação de significados. Segundo o autor, 

esta problemática foi levantada inicialmente por Mann and Stewart (2000), 

Bampton and Cowton (2002) e Hessler, Dowling, Beltz, Pellicio, Powell and 

Vale (2003). 

 

No estudo realizado por Shepherd (2003), foi feita uma entrevista semi-

estruturada a jovens dos 18-25 anos. Foram utilizados 2 meios de CMC: chat 

e e-mail. A utilização do e-mail potenciou a resposta narrativa, mas não 

conseguiu passar o tom emocional do entrevistado quando realizou a 

entrevista. Ao contrário, o chat é mais pobre na obtenção de respostas 

descritivas mas consegue passar o estado emocional do entrevistado em 

cada questão colocada. As vantagens/desvantagens apresentadas pelo autor 

relativamente a cada uma das ferramentas utilizadas são: 
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 Vantagens Desvantagens 

e-mail Facilita a comunicação 

dos entrevistados mais 

tímidos 

Por não sentir a pressão do 

entrevistador, alguns entrevistados 

tendem a responder de forma 

demasiado sucinta. 

 Os entrevistados não se 

sentem pressionados 

com o tempo de 

resposta. 

Erros ortográficos e gramáticas. 

 Alguns entrevistados 

tendem a refletir sobre o 

tema, enriquecendo a 

resposta 

Fraca emotividade 

 Anonimato  

Chat Sinais paralinguísticos 

que evidenciam as 

emoções 

Respostas curtas e pouco reflexivas 

 Rapidez na obtenção de 

dados 

 

 

O estudo conclui que a utilização de diferentes ferramentas CMC pode 

trazer vantagem para a investigação qualitativa e oferecem uma alternativa 

às tradicionais técnicas de investigação qualitativa. A entrevista online 

apresenta ainda outra vantagem relacionada com o tempo e com o espaço. O 

factor geográfico deixa de ser uma barreira assim como a dificuldade no 

agendamento de entrevista face a face. 

 

Também Opdenakker (2006) expõe as vantagens e desvantagens das 4 

técnicas de entrevista: f2f, telefone, MSN e email. Este autor considera que a 

entrevista online consegue chegar a mais entrevistados que a comunicação 

f2f apesar da comunicação assíncrona caracterizar-se pela ausência de pistas 

sociais. Contudo, a falta de alguns elementos, como entonação, pode ser 

preenchido com o uso de emoticons permitindo ao entrevistador ter uma 

percepção do estado emocional do entrevistado. Este autor refere ainda os 

baixos custos que envolvem a entrevista mediada por computador, sendo 

esta uma vantagem da entrevista online. 
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Mann & Stewart (2000) referem que o entrevistador em situação face a 

face deve deter determinadas competências: ser um bom ouvinte, não julgar, 

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

profissional com os entrevistados. Como tal, a questão colocada por estes 

autores é se é possível transferir estas competências para o ambiente online. É 

fundamental que o investigador/entrevistador se faça entender, através de uma 

linguagem adequada ao entrevistado e transmita de forma genuína a intenção 

da entrevista. Contudo, os autores consideram 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. 

 

Apesar de não serem apresentados estudos conclusivos, alguns 

investigadores, nomeadamente Janet Salmons utilizam os ambientes virtuais 

3d, como o Second Life, para realizar entrevistas em tempo real recorrendo a 

estratégias da CMC específicas destes ambientes. 
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