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Resumo: O presente workshop pretende dar a conhecer a aplicação das metodologias qualitativas na 
área da Psicologia e áreas afins (ciências sociais e humanas).  Para tal, apresentar-se-ão duas 
investigações no âmbito da psicologia forense/Justiça sobre a  decisão judicial. no crime de 
homicídio: (i) estudo 1 - “A decisão judicial quando os juízes são vítimas de crime - uma análise crítica 
do discurso”; estudo 2 – “As teorias explicativas sobre o homicídio na decisão judicial – análise de 
conteúdo do relato dos magistrados e dos acórdãos”. O objetivo é proporcionar a compreensão 
teórica e a experiência prática da implementação de duas metodologias de análise qualitativa: (i) a 
análise crítica do discurso do estudo 1, de natureza indutiva (a partir dos dados); (ii) e a análise de 
conteúdo do estudo 2, numa lógica dedutiva, com uma grelha teórica à priori. A estratégia a utilizar 
no workshop será dar a conhecer todo o processo de investigação, desde o paradigma de 
investigação subjacente, passando pelos objectivos/questões de investigação, procedimentos de 
recolha, metodologia de análise e escrita dos resultados. Desenvolver-se-à um exercício prático para 
cada um dos estudos, em pequenos grupos, apresentando-se o tema e pedindo aos participantes 
que planifiquem o processo de investigação. No final do exercício, os dinamizadores discutem a 
metodologia com os grupos. O workshop focar-se-á no processo de codificação e análise dos dados, 
recorrendo ao software Nvivo 10. Pretende-se demonstrar os projetos no software, exemplificando a 
organização e codificação dos dados nas duas metodologias qualitativas de análise. Por fim, 
proceder-se-á a uma discussão crítica e aprofundada do contributo das duas metodologias de análise 
e a pertinência da sua utilização na investigação. Do presente workshop, os participantes poderão 
esperar obter uma maior compreensão e experiência prática na codificação de dados utilizando a 
análise do discurso e a análise de conteúdo, recorrendo ao software Nvivo. 

Palavras-Chave: investigação; psicologia; análise crítica do discurso; análise de conteúdo; software 
Nvivo. 

Recursos Necessários: Sala com vídeo projetor, internet e computadores (mínimo 3), folhas brancas, 
caneta ou lápis, quadro.  
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publicações nacionais e internacionais sobre a decisão judicial e o homicídio. Psicóloga clínica e 
forense. 

 

ESTRUTURA DO WORKSHOP 

 

1- Apresentação (Dinâmica de Grupo - cartão de visita) – 10 m  
2- Exposição Teórica dos tipos de análise na investigação qualitativa, recorrendo à 

exemplificação dos 2 estudos como apoio para a apresentação dos dois métodos de análise e 
do software Nvivo. Utilizar-se-á o método expositivo e interrogativo, procurando envolver os 
participantes nesta exposição através do questionamento do grupo.  

3- Atividade Prática (Procedimentos/Passos) – 75 m 
- Distribuição dos temas (estudos/objectivos) em grupos e ficha de trabalho sobre a 

planificação do processo de investigação 
- Distribuição de uma pequena amostra dos dados para que procedam à codificação 
- Como exemplo, será apresentada a codificação no Nvivo 10 dos 2 estudos desenvolvidos 

pelas autoras. 
4- Discussão das grelhas de codificação com os participantes e análise das diferenças entre as 

duas metodologias de análise – 20m 
5- Avaliação Final, recorrendo ao preenchimento de uma ficha de avaliação sobre o workshop – 

10 min 


