
 

 

 

                                                                

 
 

PERCEPÇÃO DOS DISCENTES

PESQUISA

RESUMO  

INTRODUÇÃO: A pesquisa qualitativa é um dos tipos mais empregadas atualmente em 
diversos estudos e áreas do conhecimento ao analisar e conhecer diferentes realidades por 
meio de falas, fotos e documentos. Neste contexto, temos os softwares estatísticos par
ajudar como ferramenta para o tratamento dos achados de estudos, quer sejam de relatos, 
quer sejam de falas e entrevistas, o Iramuteq é um dentre vários que possibilitam várias 
análises estatística e diferentes processamentos de textos, uma vez que é gra
domínio aberto apresenta-se como grande facilitador de seu uso. OBJETIVO: Compreender 
e analisar as percepções das falas de discentes com intuito de identificar as principais 
dificuldades encontradas ao usar o software Iramuteq em suas análises 
pesquisas. MÉTODO: É um estudo descritivo de caráter qualitativo e foi realizado no 
primeiro trimestre de 2020 durante um curso sobre o conhecimento do uso do Iramuteq na 
pesquisa qualitativa. RESULTADOS: O estudo foi conduzido com 43 alun
mulheres. A síntese dos achados dos estudos foi feita em etapas, primeiro ante as falas e 
questionamentos que surgiram durante a apresentação das funcionalidades presentes no 
programa, logo após transcritas e analisadas. Ainda assim, resultou
frequências de palavras por meio de nuvens de palavras e da similitude. Observou
maioria dos relatos se deram na dificuldade em pequena parte dos alunos na instalação do 
software, e de como analisar e rodar suas análises, um ponto 
sinalizaram a importância de fazerem e conhecerem aspectos mais técnicos como a análise 
fatorial por correspondência (AFC) e da classificação hierárquica descendente (CHD) sendo 
que encontramos que mesmo desenvolvendo tais pontos a mai
fases e conceitos básicos iniciais como a construção do corpus textual e as classes de 
análise. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Por mais que o programa possibilite rodar várias 
análises textuais quer sejam de entrevistas ou questionários é i
pesquisador se atenha a elementos subjetivos com sua análise. E que o Iramuteq vai muito 
além de analisar e gerar nuvens de palavras e similitudes. Contudo, deixar claro que todo e 
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INTRODUÇÃO: A pesquisa qualitativa é um dos tipos mais empregadas atualmente em 
diversos estudos e áreas do conhecimento ao analisar e conhecer diferentes realidades por 
meio de falas, fotos e documentos. Neste contexto, temos os softwares estatísticos par
ajudar como ferramenta para o tratamento dos achados de estudos, quer sejam de relatos, 
quer sejam de falas e entrevistas, o Iramuteq é um dentre vários que possibilitam várias 
análises estatística e diferentes processamentos de textos, uma vez que é gra

se como grande facilitador de seu uso. OBJETIVO: Compreender 
e analisar as percepções das falas de discentes com intuito de identificar as principais 
dificuldades encontradas ao usar o software Iramuteq em suas análises 
pesquisas. MÉTODO: É um estudo descritivo de caráter qualitativo e foi realizado no 
primeiro trimestre de 2020 durante um curso sobre o conhecimento do uso do Iramuteq na 
pesquisa qualitativa. RESULTADOS: O estudo foi conduzido com 43 alun
mulheres. A síntese dos achados dos estudos foi feita em etapas, primeiro ante as falas e 
questionamentos que surgiram durante a apresentação das funcionalidades presentes no 
programa, logo após transcritas e analisadas. Ainda assim, resultou
frequências de palavras por meio de nuvens de palavras e da similitude. Observou
maioria dos relatos se deram na dificuldade em pequena parte dos alunos na instalação do 
software, e de como analisar e rodar suas análises, um ponto comum foi que alguns 
sinalizaram a importância de fazerem e conhecerem aspectos mais técnicos como a análise 
fatorial por correspondência (AFC) e da classificação hierárquica descendente (CHD) sendo 
que encontramos que mesmo desenvolvendo tais pontos a maioria desconhecia algumas 
fases e conceitos básicos iniciais como a construção do corpus textual e as classes de 
análise. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Por mais que o programa possibilite rodar várias 
análises textuais quer sejam de entrevistas ou questionários é importante que o aluno
pesquisador se atenha a elementos subjetivos com sua análise. E que o Iramuteq vai muito 
além de analisar e gerar nuvens de palavras e similitudes. Contudo, deixar claro que todo e 
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INTRODUÇÃO: A pesquisa qualitativa é um dos tipos mais empregadas atualmente em 
diversos estudos e áreas do conhecimento ao analisar e conhecer diferentes realidades por 
meio de falas, fotos e documentos. Neste contexto, temos os softwares estatísticos para 
ajudar como ferramenta para o tratamento dos achados de estudos, quer sejam de relatos, 
quer sejam de falas e entrevistas, o Iramuteq é um dentre vários que possibilitam várias 
análises estatística e diferentes processamentos de textos, uma vez que é gratuito e de 

se como grande facilitador de seu uso. OBJETIVO: Compreender 
e analisar as percepções das falas de discentes com intuito de identificar as principais 
dificuldades encontradas ao usar o software Iramuteq em suas análises textuais de suas 
pesquisas. MÉTODO: É um estudo descritivo de caráter qualitativo e foi realizado no 
primeiro trimestre de 2020 durante um curso sobre o conhecimento do uso do Iramuteq na 
pesquisa qualitativa. RESULTADOS: O estudo foi conduzido com 43 alunos, sendo 83% 
mulheres. A síntese dos achados dos estudos foi feita em etapas, primeiro ante as falas e 
questionamentos que surgiram durante a apresentação das funcionalidades presentes no 
programa, logo após transcritas e analisadas. Ainda assim, resultou em análise das 
frequências de palavras por meio de nuvens de palavras e da similitude. Observou-se que a 
maioria dos relatos se deram na dificuldade em pequena parte dos alunos na instalação do 

comum foi que alguns 
sinalizaram a importância de fazerem e conhecerem aspectos mais técnicos como a análise 
fatorial por correspondência (AFC) e da classificação hierárquica descendente (CHD) sendo 

oria desconhecia algumas 
fases e conceitos básicos iniciais como a construção do corpus textual e as classes de 
análise. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Por mais que o programa possibilite rodar várias 

mportante que o aluno-
pesquisador se atenha a elementos subjetivos com sua análise. E que o Iramuteq vai muito 
além de analisar e gerar nuvens de palavras e similitudes. Contudo, deixar claro que todo e 
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qualquer software empregado, em especial do Iramuteq 
achados e que não se trata de um método e sim uma ferramenta usada ao tratar e 
processar seu dados, com isso, cabe exclusivamente a responsabilidade do pesquisador 
empregar seus conhecimentos prévios da temática e do seu objeto 
fazer a interpretação de tais dados.
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qualquer software empregado, em especial do Iramuteq apenas tabula e codifica os 
achados e que não se trata de um método e sim uma ferramenta usada ao tratar e 
processar seu dados, com isso, cabe exclusivamente a responsabilidade do pesquisador 
empregar seus conhecimentos prévios da temática e do seu objeto e objetivo de pesquisa e 
fazer a interpretação de tais dados. 
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apenas tabula e codifica os 
achados e que não se trata de um método e sim uma ferramenta usada ao tratar e 
processar seu dados, com isso, cabe exclusivamente a responsabilidade do pesquisador 

e objetivo de pesquisa e 


