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Resumo. A análise de dados na investigação qualitativa era tradicionalmente um trabalho solitário 

com posterior validação pelos pares. As ferramentas tecnológicas de apoio à análise qualitativa de 

dados proliferam a um ritmo crescente e possibilitam o trabalho colaborativo em pequenos ou 

grandes grupos, análise de grande volume de dados, gestão de tarefas e de mensagens de uma 

forma que não era possível antes. Neste contexto existem os pacotes de software para Análise de 

Dados Qualitativos (QDAS ou CAQDAS) que podem ser definidos como ferramentas que auxiliam o 

processamento de dados e nos quais os investigadores podem desenvolver projetos de investigação 

qualitativa. Estes pacotes de software integram funcionalidades para auxiliar os investigadores com 

tarefas, tais como a transcrição, escrita e anotação, codificação e interpretação de texto, abstração 

recursiva, análise e pesquisa de conteúdo, análise de discurso, mapeamento de dados, metodologia 

da teoria fundamentada, entre vários outros tipos de análise (Reis, Costa & Souza, 2016). O 

panorama atual coloca estas ferramentas como essenciais, não apenas porque conferem rigor e 

sistematização aos projetos de investigação mas, também, porque permitem alcançar resultados que 

de outra forma não seria possível. Da natureza dos pacotes de software, existem os que necessitam 

de ser instalados localmente no computador e outros que são acedidos online. Apesar de a base 

estrutural destes pacotes ser metodológica, as suas funcionalidades potenciam a qualidade na 

análise de dados qualitativos, permitindo melhorar o processo de análise ao longo de um projeto de 

investigação. Existem vários critérios para a seleção de um software de apoio à análise qualitativa, 

tais como: preço, tipo de licença, acesso na instituição, funcionalidades, apoio técnico. Todavia, 

existem estudos que indicam que um dos fatores decisivos para a insatisfação de um utilizador está 

relacionado com a dificuldade em aprender a trabalhar com um software (Pinho, Rodrigues, Souza, & 

Lopes, 2014).  

mailto:LNCS@Springer.com
mailto:jaime.ribeiro@ipleiria.pt
mailto:up336223@g.uporto.pt
mailto:fns@ua.pt
mailto:apcosta@ua.pt


Painéis de Discussão 

 

Presentemente, o mercado disponibiliza mais de 40 pacotes de software dedicados à análise de 

dados qualitativos, divididos entre pacotes de licenças livres e/ou de código aberto (open source) e 

pacotes de licenças pagas (Reis et al., 2016).  

A importância crescente dos QDAS na investigação reflete-se, igualmente, nos percursos formativos 

oferecidos por diferentes escolas de ensino superior, onde a imersão em investigação é exigida e 

parte integrante do currículo. Isso torna premente a necessidade de percebermos como têm sido 

introduzidas essas ferramentas nos percursos formativos de jovens investigadores e como é que 

estes desenvolvem competências de investigação qualitativa com recurso a QDAS. 

Outro fator a ter em conta está relacionado com a aprendizagem destas ferramentas. Estudos 

demonstram que existe uma relação entre os estilos de aprendizagem (Kolb & Kolb, 2005) e o 

desempenho dos utilizadores na aprendizagem de um software (Inal & Güner, 2015). Estes estudos 

reforçam ainda a ideia de que uma boa compreensão da relação entre os estilos de aprendizagem 

dos utilizadores e os modelos de formação de pacotes de software, pode fornecer grandes 

contribuições para as conceções e implementações de cursos de formação mais eficientes e eficazes 

(Inal & Güner, 2015). Por outras palavras, o design instrucional de um determinado QDAS pode 

manifestar-se mais eficiente para alguns utilizadores e ineficaz para outros que possuam um outro 

estilo de aprendizagem (Pashler, Mcdaniel, Rohrer, & Bjork, 2009). 

Este painel de discussão pretende proporcionar um ambiente de compreensão e reflexão sobre as 

potencialidades e constrangimentos no recurso às ferramentas de (auto)aprendizagem, 

disponibilizadas por alguns dos principais pacotes de QDAS, de forma a elucidar os investigadores 

sobre os recursos que melhor se adaptam ao seu estilo de aprendizagem. 
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Organização 

1- Breve contextualização do tema (5 m) 
2- (Auto)aprendizagem de QDAS (10 m) 
3- Ferramentas de (auto)aprendizagem dos Pacotes de Software (30 m): 

a. Potencialidades 
b. Limitações  

4- Exemplos práticos (25 m) 
5- Discussão (20 m) 
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