
SANTIAGO DE COMPOSTELA 2021 181

ATAS DO CONGRESSO INTERNACIONAL
SOBRE METODOLOGIA: DESAFIOS

METODOLÓGICOS ATUAIS (QUALIS2021)

SALA VIRTUAL 13
GT035 · CONHECIMENTO CIENTÍFICO 
NO SÉCULO XXI PARA UMA CIÊNCIA 
INTERDEPENDENTE, INCLUSIVA E INOVADORA

SALA VIRTUAL 13
GT029 · CRIATIVIDADE E INOVAÇÃO 
METODOLÓGICA PARA OBJETOS 
E PROBLEMÁTICAS INCOMUNS

O presente trabalho resulta da refle-
xão sobre a utilização da entrevista 
online num estudo sobre os efeitos da 
pandemia Covid-19 na sustentabilidade 
das Estruturas Residenciais para Ido-
sos (ERPI), em Portugal. Desde mea-
dos dos anos 80 do séc. XX se observa 
uma introdução dos computadores na 
investigação qualitativa, advinda das 
mudanças tecnológicas e com especial 
incidência no processamento de texto 
e utilização de programas de análise 
de dados qualitativos (QDA). A evo-
lução das tecnologias de informação 
e comunicação (TIC) proporcionou 
novas oportunidades, nomeadamente, 
com o surgimento e generalização das 
videoconferências e a sua diversifica-
ção. Embora a utilização de entrevis-
tas online na pesquisa científica já seja 
apontada há cerca de duas décadas, a 
sua utilização manteve-se pouco fre-
quente, comparativamente à moda-
lidade das entrevistas cara a cara. 
Contudo, com a situação pandémica, a 
utilização das entrevistas online ganha 
novo relevo. Importa destacar que a 
nossa investigação de natureza quali-
tativa teve como campo empírico ERPIS 
e como entrevistados os coordenadores 
destas respostas sociais, sendo por isso 
fundamental que qualquer investigação 
desenvolvida não represente um risco 
acrescido para estes contextos. Ainda 
que as entrevistas presenciais levan-
tem menores riscos do ponto de vista 
da confidencialidade, a utilização de 

entrevistas online não pode deixar de 
merecer uma particular atenção, pos-
sibilitando, entre outros aspetos, aos 
investigadores comunicarem com cida-
dãos geograficamente dispersos, per-
mitindo deste modo cumprir com os 
objetivos da investigação proposta. 
Estas perspetivas colocam em evidên-
cia que a atual pandemia SARS-Cov-2, 
proporcionou uma nova adaptação às 
novas circunstâncias, fazendo com que 
a entrevista online seja cada vez mais 
encarada como uma opção viável para 
o pesquisador, e não apenas como uma 
alternativa de última circunstância. As 
entrevistas foram realizadas através do 
aplicativo de videoconferência Zoom, 
opção motivada pela utilização de uma 
licença universitária, que garante uma 
maior transparência entre investigador 
e entrevistado, sob o ponto de vista na 
garantia da legitimidade da investiga-
ção realizada. Neste trabalho reflete-se, 
ainda, sobre as etapas seguidas, tendo 
como base de orientação o enquadra-
mento ou abordagem à entrevista online 
de Janet Salmons que compreende os 
aspetos e dimensões necessárias a ter 
em conta do planeamento até à execu-
ção das entrevistas online.
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