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RESUMO 

Ao construir o estudo que envolveu o uso de exercícios práticos de ATD (Análise Textual Discursiva), surgiu a 

ideia de também realizar-se uma abordagem utilizando-se alguns elementos de sua prática que podem ser 

possibilitados pelo uso de tecnologias de informação e comunicação. Neste caso, fazer uso especificamente, de 

softwares que podem ser voltados ao uso em análises textuais. De início o texto, apresenta o papel colaborativo 

dos softwares na pesquisa qualitativa, uma vez que estes recursos atualmente desenvolvem suas estruturas de 

modo a atender a pesquisas que apresentam tanto características qualitativas como quantitativas (mistos). Para 

comprovar este uso, foi realizada uma busca no portal CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior), para verificar-se quais os softwares têm sido utilizados em momento de compor (auxílio na 

digitação de questionários) e estruturar a análise de informações na pesquisa qualitativa (neste caso, por envolver 

a ATD, utiliza-se desde a obtenção das unidades de sentido, até as frequências que revelam o emergir de 

categorias). O retorno obtido envolveu 69 trabalhos (10 teses e 59 dissertações), onde predominaram os usos de 

ATLAS TI, Nvivo e CHIC. O software SPHINX, surgiu em apenas um destes trabalhos. Então, com o propósito 

de divulgar seu uso, utilizou-se uma dissertação defendida em fevereiro de 2014, para ilustrar um caso de ATD, 

implementado pelo uso de software, como apoio aos registros e obtenção de interpretações de resultados obtidos 

em questionários semiestruturados utilizados para entrevistar 23 professores, bem como para compor o perfil 

destes professores, de uma escola do interior do RS. Deste modo, todos os passos da ATD(Análise Textual 

Discursiva), que foram realizados via Sphinx, são detalhados, no último tópico do artigo. 
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1. INTRODUÇÃO 

Considerando que a pesquisa qualitativa surge por uma necessidade de avaliar 

resultados de acontecimentos ou os próprios acontecimentos de modo a construir um caminho 

interpretativo é que, se busca utilizar um software, para subsidiar esta interpretação de dados 

naturalísticos, cada vez mais comum em trabalhos de conclusões de cursos. Deste modo, o 

estudo qualitativo pode ser pensado como uma complementação a tradição positivista na qual 

se podia identificar a pesquisa quantitativa, conforme Esteban (2010). 

Trabalhar expondo resultados de pesquisa numa perspectiva qualitativa, não requer 

uma introdução que envolva os porquês deste formato nem envolve dizer quais seriam os seus 

pressupostos, pois isto já foi bem explorado pelas publicações ao longo das últimas décadas.  

Todavia, expor que o qualitativo pode e deve fazer uso de softwares que tornem a 

pesquisa ágil em termos de oferecer um maior investimento de tempo na questão 

interpretativa é uma forma de aprofundá-la e isto sim ainda, requer maiores apropriações. 

Deste modo, o que se propõe neste texto envolve também o referenciar alguns autores de 
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outros países que fazem uso deste procedimento para este fim, ou seja, utilizam softwares em 

seus estudos qualitativos de modo a torná-los comuns a estas práticas. Pelo que se observa, 

em algumas publicações, isto não significa mais um elemento de discussão, pois já foi 

incorporado a estas rotinas. 

Na Espanha nos últimos quinze anos, os debates sobre análises quantitativas e 

qualitativas sobre retratos, por exemplo, “já perderam virulência”, conforme Dendaluce 

(1999, p. 364). Trata, este autor que há um pluralismo integrador quanto ao uso de métodos 

quantitativos e qualitativos no que se refere às incompatibilidades epistemológicas e teóricas, 

conforme Dendaluce (1995). 

Zabala (2010, p. 37) traz em seu texto, outros autores que afirmam a existência de 

um amplo consenso quanto à integração de métodos, tais como: Bericat (1998), Brannen 

(1992), Cook e Reichardt (1986b), Guba (1990b), Mertens (1998), Punch (1998) e Ragin 

(1994). 

Deste modo, este estudo foi construído, para também afirmar essas proposições 

assim utiliza-se o exemplo de uma dissertação da PUCRS (Pontifícia Universidade Católica 

do Rio Grande do Sul) defendida no ano de 2014, do curso de Educação em Ciências e 

Matemática, sob o título de Um novo olhar sobre a transposição didática: o início de uma 

proposta para o uso das TIC na Educação Básica, texto este que é suporte para os estudos de 

doutorado de Paula (2013).  

Assim, este artigo tem por metodologia uma abordagem qualitativa. Utiliza-se da 

forma bibliográfica e documental, pois além dos periódicos e livros, faz uso de uma 

dissertação, conforme já referido, em que ocorre o uso software SPHINX, para obtenção de 

unidades de sentido, ponto de partida da ATD (Análise Textual Discursiva) de Moraes e 

Galiazzi (2011), que em complemento a Prática Discursiva de Spink (2000), propiciou o 

modo de apresentação da pesquisa realizada para compor a construção da dissertação. A 

sequência do estudo percorre nesta ordem os seguintes tópicos: breve histórico sobre o uso de 

software em pesquisa quali, o uso de SPHINX como apoio a ATD, ressaltando algumas de 

suas possibilidades, momentos de uma dissertação de pesquisa qualitativa com uso do 

SPHENIX, outros softwares para uso em pesquisa qualitativa e considerações finais. 

2. O DO USO DE SOFTWARES PARA AUXÍLIO DA PESQUISA QUALITATIVA: 

NO MOMENTO PÓS-COLETA DE DADOS 

Quando se realiza uma pesquisa, de teor qualitativo por meio de questionários, 

entrevistas, ou por outro instrumento de coleta e se deseja colocar estes dados de um modo a 



construir um texto, que dê conta de informar os resultados destas buscas, surge 

inevitavelmente uma pergunta: de que forma será esta exposição? Como chegar a um 

resultado que tenha cumprido a tarefa de expor, o mais próximo possível, de tudo que foi 

obtido na pesquisa. Diante, disso, após escolher a forma como se dará a análise, é preciso 

buscar um modo de registrar os dados. Este registro pode se transformar num trabalho 

demorado, se forem muitos os sujeitos pesquisados, ou se forem muitos os dados a serem 

analisados. Em ambos os casos, o uso de um software que faça o trabalho de registrar os 

resultados e emitir resultados comparativos, com correlações de variáveis ou ainda tudo isto 

representado graficamente fornece ao trabalho do pesquisador, ou ao tempo que este dispõe 

um maior fôlego, para que de dedique, as suas leituras e interpretações. 

É com este intuito, que se buscou verificar que tipos de análises e de softwares as 

teses e dissertações no Brasil têm apresentado. Para isto fez-se a pesquisa no portal CAPES, 

no período de 2010-2014. Pesquisou-se no banco de Teses e Dissertações utilizando para isto 

os termos: uso de software para obter categorias na pesquisa qualitativa, e não houve 

resultado encontrado. Então, fez-se nova busca nos padrões básico e avançado que resultou 

em 69 trabalhos. Ao analisarem-se estes resultados, por meio da leitura de seus resumos, 

verificou-se que havia entre eles, muitos estudos voltados a aplicabilidade de determinado 

software. Estes foram anotados, para o fim de expor que há o hábito de seu uso em pesquisas 

para o estudo de determinado conteúdo, mas não há este hábito, quando se está no momento 

de registrar o que se obteve dos instrumentos de coleta. A parte qualitativa dos trabalhos ainda 

é realizada por meio de editor de textos, onde os gráficos são adicionados via uma planilha 

que o pesquisador domine. Atrelar a fase de emitir, por exemplo, unidades de sentido ou 

categorias ao uso de um software, ainda não é um procedimento comum no Brasil. O fato 

descrito, pode ser resultante da questão que envolve a composição dos softwares, pois estes 

não são ferramentas ideais para este uso. O uso de software possibilita a realização de 

correlações e a emissão de frequências de respostas em modo gráfico, e em modo de 

relatórios. Nisto se diferencia, por exemplo, do uso de uma planilha, onde habitualmente 

atingem o formato gráfico e de tabelas, apenas. No Quadro 1 são apresentados os resultados 

encontrados. 

Quadro1- Softwares utilizados para auxílio da pesquisa qualitativa em dissertações 

Instituição Ano Cursos Método análise Software 

1. UFSCar 2011 Mestrado acadêmico em ciência da 

computação engenharia de software 

Técnica coding icode 

2. UFRJ 2011 Mestrado acadêmico em enfermagem  - Atlas Ti  

3. UFSP 2011 Mestrado acadêmico em psicobiologia - Nvivo 

4. PUCDF  2012 Mestrado profissional em gestão do 

conhecimento e da tecnologia da 

informação  

AC Nvivo  



5. PUCPR 2011 Mestrado acadêmico em administração - Qualtrics 

6. UfCeará 2012 Mestrado profissional em ensino de 

ciências e matemática  

Arvores de 

similaridade 

Chic 

7. UFPB 2011 Mestrado acadêmico em enfermagem  AD/Bardin Atlas Ti  

8. Uniban 2012 Mestrado acadêmico em educação 

matemática  

Design experiment 

de Cobb 

 

9. Ufpe 2012 Mestrado acadêmico em educação 

matemática e tecnológica 

- Atlas Ti 

10. Pucminas 2011 Mestrado profissional em administração i AC Atlas Ti 

11. Unesp 2012 Mestrado acadêmico em educação  AC Nvivo  

12. UFSP 2011 Mestrado acadêmico em psicobiologia AC N vivo 8 

13. Ufpe 2012 Mestrado acadêmico em ciências da 

computação  

- Guindace  

14. UFSC 2012 Mestrado acadêmico em odontologia AC /Bardin N vivo 9 

15. PUCSP 2011 Mestrado profissional em educação 

matemática  

Arvore de 

similaridade 

Chic 

16. PUCPR 2012 Mestrado acadêmico em educação AC/Bardin Sphinx léxica 

17. UFMS 2011 Mestrado acadêmico em doenças 

infecciosas e parasitárias  

Método do 

discurso do sujeito 

coletivo 

Quali/quanti 

soft 

18. UFPB 2011 Mestrado acadêmico em enfermagem AC/Bardin Atlas TI 

19. UFPB 2012 Mestrado acadêmico em administração ARS (análise de 

redes sociais) 

Pajek 

20. Ufube 2012 Mestrado acadêmico em estudos 

linguísticos 

Análise fatorial Pq method 

21. UnB 2012 Mestrado acadêmico em agronegócios  Análise lexical  Alceste 

22. Pucpr 2012 Mestrado acadêmico em administração  AC Atlas Ti  

23. Ufviçosa 2012 Mestrado acadêmico em economia 

doméstica 

AC Nvivo 

24. 

IEBUnicastel 

2012 Mestrado acadêmico em engenharia 

biomédica 

Abordagem 

quali/quanti 

Graph prism  

25. Ufgo 2012 Mestrado acadêmico em enfermagem  Bardin Atlas Ti  

26. UFPR 2012 Mestrado acadêmico em administração Analise 

multivariada 

Qualtrics/spss 

27. PUCPR 2012 Mestrado acadêmico em administração AC Atlas Ti 

28. UnB 2011 Doutorado em psicologia clínica e cultura Análise lexical Alceste 

29. UFRGS 2011 Doutorado em informática na educação  Análise de Fórum 

de Discussão  

Minera Fórum 

30. UF 

SãoCarlos 

2012 Doutorado em engenharia de produção AC Nvivo 

31. USP 2012 Doutorado em engenharia de produção - Smartpls 

32. PUCSP 2012 Doutorado em educação(currículo) - CHIC 

33. UFSC 2011 Doutorado em enfermagem Categoria de 

análise 

Atlas Ti 

Fonte: PORTAL CAPES – Pesquisa Quali 2010-2014 com uso de software 

Percebe-se após a análise da tabela acima que dos 69 trabalhos encontrados, 33 

tratam em sua metodologia da utilização do software para uso na etapa de registro dos 

materiais obtidos com a coleta de dados. Há ainda, outros 11 que tratam do uso de softwares, 

tais como geogebra, winplot, entre outros, com o fim de aplicação de determinado conteúdo e 

os demais nada mencionam em seu texto, quanto à metodologia envolvendo softwares. E há 

trabalhos de mestrado e doutorado, que utilizaram softwares para análise quantitativa, como o 

SPSS, e por este motivo não foram incluídos na tabela. 



Deste modo, verificou-se que os cursos de Mestrado em Educação apresentaram uma 

maior produção em Pesquisa qualitativa com uso de software, destacando-se a PUCSP neste 

sentido.  

3. CONTRIBUIÇÕES DE SOFTARES NA PESQUISA QUALI: Nvivo, Atlas Ti e 

CHIC. 

Os softwares NVivo e Atlas Ti, podem ser utilizados com arquivos em pdf, doc 

(Word) ou xls (Excel). Ambos são utilizados para extrair dados de grandes quantidades de 

vídeos, áudios, textos e o segundo pode, ainda, receber dados georreferenciados. Ambos 

apareceram em igual frequência nos trabalhos acima listados. O terceiro software mais 

utilizado foi o CHIC (Correspondence & Hierarchical Cluster), um software também 

compatível com outros aplicativos. Após, faz-se uma abordagem breve apresentando estes 

softwares, uma vez que há diversos artigos que abordam esta temática. 

O software Nvivo3 suporta métodos de pesquisa mistos (quali e quanti). Pode-se 

deste modo trabalhar com entrevistas, pesquisas, áudios e, atualmente com redes sociais da 

web. Não só o Nvivo, o Atlas e o Sphinx que tratará o texto a seguir, são marcados pela 

questão de diminuir o tempo de uso do pesquisador em questões administrativas. Existem 

outros softwares utilizados em estudos qualitativos, conforme se apresenta na tabela anterior. 

Porém esses representam a maior frequência de uso, encontrada nos trabalhos analisados, 

neste estudo.   

O rigor, de que se trata neste texto, fica subtendido como a capacidade de ater-se aos 

dados e não perdê-los por meio de análises que não transitam entre o quali e o quanti, como 

quando se digitam dados em editores de textos e depois utilizam-se outros aplicativos, para 

análises quantitativas. Isto fica claro ao perceber-se que quando o software apresenta a 

possibilidade de transformar em quanti um dado quali, e também o inverso, diminui-se o risco 

de que o pesquisador ao passar de um editor de textos, para a tabela de uma planilha, venha a 

omitir algumas informações. 

Em pesquisas extensas, isto pode acontecer, até mesmo por exaustão na digitação de 

muitos questionários. Outra questão é a determinação de correlações que podem ser utilizadas 

em triangulações, com apenas um clique em uma janela. Isto potencializa os resultados da 

pesquisa, aproximando-a ou distanciando-a, quanto as respostas oferecidas ao problema que 

está sendo resolvido. 
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Tanto o Nvivo, como o Atlas TI e o Sphinx apresentam uma versão demo, online, 

que pode ser utilizada com um número, não muito grande, de questionários. Este é um fator 

relevante, uma vez que tais softwares apresentam um alto custo o que exige das pessoas e 

Instituições de ensino, que pretendam adquiri-los, uma análise cuidadosa do seu custo 

benefício. 

3.2. SPHINX: O USO EM UMA DISSERTAÇÃO COM ATD  

A ideia de utilizar um software durante a coleta de dados para a pesquisa realizada 

para a dissertação teve origem durante uma aula de Análise de Discurso e de Conteúdo, 

quando então o software foi apresentado. Diante disto, ficou claro o fato de que é possível 

utilizar melhor o tempo destinado a uma pesquisa, se for possível se utilizar instrumentos que 

facilitem a análise das questões propostas.  

Conforme informações obtidas na revista UniFAE Business (2005, p. 52): 

o software Sphinx é de fácil utilização, amigável ao usuário e com instalação e 
interface em português. Possui comunicação direta com o Microsoft Office e 
realiza análise de dados quantitativos (uni, bi e multivariada) e qualitativos 
(categorização de discursos, entrevistas, sugestões, opiniões, etc.). Apresenta 
diversos materiais didáticos de apoio ao usuário, como manuais [...]. 

No caso, o uso deste software nesta pesquisa qualitativa ocorreu tanto em momentos 

de compor o perfil dos sujeitos da pesquisa, como na análise textual, no caso, a ATD de 

Moraes e Galiazzi (2011). 

Com o uso do SPHINX, foram obtidas as unidades de sentido já com a respectiva 

frequência de ocorrência ao longo do texto. Conforme Moraes e Galiazzi (2011, p. 115), o 

pesquisador, no processo da unitarização, precisa estar constantemente atento à validade das 

unidades que produz. Os objetivos da investigação, o problema e as questões de pesquisa 

ajudam a construir essa validade. 

O Sphinx permite a digitação de questionários e após é possível que sejam emitidos 

diversos relatórios com ou sem gráficos que permitem uma melhor avaliação dos resultados. 

Além disso, ele contribui durante a pesquisa para uma melhor visualização dos dados que vão 

sendo obtidos, desde o momento em que os questionários são digitados. 

Estes momentos serão detalhados ao longo do texto que segue possibilitando 

visualizar o quanto o software facilita o processo, mas cabe ao pesquisador realizar as 

imersões pertinentes a ATD. Este software envolve três estágios: a elaboração do questionário 

ou instrumento de pesquisa; a coleta das respostas e a análise dos dados. 



O primeiro e o segundo estágios envolveram a digitação das questões do questionário 

e a coleta de respostas e ocorrem simultaneamente com o software, ou seja, com a digitação 

inicial dos questionários já se obtém os elementos necessários a emissão de todas as 

correlações de interesse do pesquisador. Não há necessidade de redigitar tabelas para novas 

seleções de dados. Na digitação dos questionários cada pergunta recebe todas as respostas 

possíveis. Outra vantagem percebida com o uso deste software é que se utiliza o mesmo 

ambiente para digitação de questionários e a obtenção de interpretações ligadas ou não a 

correlações que podem ser visualizadas tanto de modo gráfico como de modo textual. Quanto 

à pesquisa realizada, este texto expõe alguns momentos necessários à compreensão das 

imagens que foram obtidas por meio do uso do software. Foram aplicados dois questionários 

a um grupo de vinte e três professores de uma escola do interior do RS. O primeiro 

questionário foi aplicado com o intuito de se obter dados que delimitassem o perfil do grupo, 

que foi resumido graficamente pelo software. Todos os nomes dos professores foram 

substituídos, no momento da digitação. A digitação do questionário um é apresentada na 

Figura 1. Dá-se preferência em explicitar esta digitação inicial, pois é neste momento que se 

compõe os dados para a formação do perfil dos sujeitos de pesquisa. O segundo questionário, 

foi também digitado no SPHINX, mas esta parte foi utilizada para obtenção das unidades de 

sentido, ou seja, compondo já os elementos da ATD. Desta forma, não se expõe aqui esta 

parte do estudo, mas todo este processo está disponível, na dissertação de Paula (2014). 

Figura 1: Questionário de Perfil – Digitado em SPHINX  

 

Fonte: Paula (2013, p. 41) 

Note-se que residência é um elemento da Variável - questionário um. Já variável é 

a denominação que o software atribui a cada plataforma da digitação. Neste caso todo o 

questionário um (perfil dos entrevistados) correspondeu a esta Variável, que como se pode 

notar foi subdividida em 10 itens. 

RESIDÊNCIA e PÓS-

GRADUAÇÃO 



Para cada item é possível solicitar um relatório, e escolher de que forma será 

apresentado o perfil dos sujeitos da pesquisa, oriundos de todos os itens que foram solicitados 

nos questionários. 

Neste caso, a pesquisa envolveu ao todo 23 professores, mas poderia ter sido digitado 

um número bem maior de sujeitos pesquisados e os resultados igualmente, seriam obtidos 

após um clique para escolha do relatório e em outro selecionando qual o item da variável 

deveria ser exposto.  

Figura 2 - Municípios de residência dos professores 

 

Fonte: Paula (2013, p. 41) 

Quanto ao subitem Pós-Graduação, às respostas obtidas podem ser visualizadas na 

Figura 3. 

Figura 3 - Cursos de Pós-Graduação dos professores 

 

Fonte: Paula (2013) 

Um ponto que convém destacar foi o local de residência dos professores, municípios 

do interior do RS, em que não há transporte público e desta forma, para que o os professores 

realizassem os seus cursos de pós-graduação foi necessário tanto o empenho do poder público 

(prefeitura) quanto do próprio docente. 

A questão tratada, no estudo analisado com o software, envolveu observar aulas 

realizadas com o recurso da Lousa Digital, que equipava todas as salas de aula da escola 

objeto do estudo. Assim, foi um elemento essencial descobrir de que forma isto ocorreu. Se 



foi apenas um esforço unilateral da prefeitura equipando as escolas ou se houve um empenho 

coletivo. Por isso, era preciso, coletar outros depoimentos dos agentes envolvidos. 

Ficou claro que, o esforço em pós graduar todos os professores foi uma ação 

conjunta dos docentes em conjunto com a administração, da escola e do setor responsável 

junto ao órgão público. Assim, foi um elemento norteador da dissertação de Paula (2013), um 

dado obtido, com a análise do questionário via relatório gráfico, o fato de que afora, uma 

professora recém contratada, todas as demais eram pós-graduadas. Os cursos realizados foram 

predominantemente, na área da educação inclusiva. A inclusão ficou, também, perceptível 

tanto na estrutura física da escola (rampas e inscrições em Braile para a identificar todas as 

salas) quanto em relação aos recursos humanos com professores, monitores e sala de multi-

recursos. 

Os professores revelaram nos questionários que, mesmo o curso de pós-graduação 

sendo oferecido em outro município, ainda assim eles o realizaram, conforme Paula (2013, p. 

41). Se considerarmos que para o acesso ao município e a outros deve haver certa 

disponibilidade, pois não havia transporte público, para realizar os trajetos, isto torna mais 

relevante o fato de todos os professores terem se pós-graduado.  

Conforme se percebe no gráfico da Figura 2 (local de residência, os professores) a 

maioria mora no próprio município, pois todos moram no entorno da escola, já que no interior 

do estado, estes municípios são muito pequenos a ponto de poderem ser visualizados, como 

bairros num centro maior. E, não foi preciso construir-se tabelas, para obter este perfil, nem 

fazer contagens, anotações nos questionários, como costuma-se fazer, para obter-se os valores 

que descrevem os perfis dos grupos estudados, como por exemplo, quantos são pós-graduados 

e em quê, para saber a predominância da área de formação continuada. Bastou para isto, 

digitar os dados do questionário, uma única vez no SPHINX. 

O segundo questionário levantou dados que se referem à formação profissional e 

sobre o uso das TIC (estas informações eram as mais relevantes pois eram o centro da 

pesquisa). Porém este questionário precisou ser aplicado em mais de uma etapa, pois nem 

todos os professores, estavam ainda lotados na escola, à época. Em municípios pequenos isto 

acontece rotineiramente, pois professores que não residem no município ou região não 

costumam permanecer muito tempo. Ao final os sujeitos de pesquisa formaram um grupo de 

vinte e três professores, sendo todos do sexo feminino (Paula, 2013). 

Em virtude das características do segundo questionário pode-se perceber que as 

respostas não foram obtidas com uma única palavra ou expressão, como em algumas questões 



do primeiro questionário. Os resultados destas questões foram obtidos no formato de 

pequenos textos, como o que se se ilustra na Figura 4. 

Figura 4 - Questionário de número 13 -Recorte das respostas dos professores 

 

Fonte: Paula (2013, p. 46-47) 

Este é um recorte de resposta de um dos sujeitos de pesquisa. Paula (2013) fez uso de 

ATD, de Moraes e Galiazzi (2011), junto a Prática Discursiva de Spink (2000). Há duas 

formas de análise que se conjugam neste estudo apresentado em forma de dissertação. Além, 

dos questionários, foram realizadas entrevistas gravadas e observações em sala de aula.  

Quanto a execução da ATD, o recurso do SPHINX, tornou a obtenção das unidades 

de sentido com muito menos esforço de digitação, evitando-se a elaboração de sucessivas 

tabelas (em um processador de textos), como costuma ocorrer nesta fase do trabalho. Desta 

forma, o tempo foi equacionado e utilizado, muito mais, para as interpretações das respostas 

dos 23 questionários, conforme fragmento ilustrado na Figura 4. 

Assim, após a fase de coleta dos questionários com as respostas de todos os sujeitos 

da pesquisa, pretende-se obter a unidade de sentido, para dar início ao uso da ATD, procede-

se via SPHINX da seguinte forma: primeiro digita-se o questionário, ou seja, a pergunta de 

número 1, e para esta pergunta, digitam-se todas as respostas obtidas. Ao digitar estas 

respostas, o pesquisador, deverá ter lido atentamente, o questionário, para extrair deste 

material, as palavras que descrevem essencialmente o que o sujeito “quis dizer”, que vai 

muitas vezes bem mais longe do que o que foi exposto. É por isso que Moraes e Galliazi 

(2011) recomendam sucessivas idas e vindas ao texto. 

Na figura 5, tem-se a forma, de como a primeira questão foi digitada e de todas as 23 

respostas obtidas. Veja que os textos, que foram recebidos, como no recorte acima, foram 

transformados em unidades de sentido. Logo, poderão ocorrer bem mais do que 23 repostas, 

caso os sujeitos ofereçam respostas, complexas. 



Figura 5 – Questionário dois digitado no SPHINX 

 

Fonte: Figura 16 - Paula (2013, p.74). 

Em nenhum momento o software, fará esta interpretação, o que ele possibilita é a 

facilidade de expor estas unidades num formato que possa ser apresentado na dissertação. 

Sem ter de digitar tabelas novamente. E ainda, faz com que seja possível transformar estas 

unidades em gráficos e também as correlaciona, podendo mostrar os resultados destas ações 

por meio de relatórios. É esta visualização que mostra ao pesquisador os resultados obtidos, e 

permite as imersões interpretativas de Moraes e Galiazzi (2011). 

Se as imersões não forem devidamente realizadas e as unidades de sentido, tiverem 

de ser digitadas uma segunda vez, pode-se abrir novamente o arquivo inicial do SPHINX e 

realizar as modificações. 

ANÁLISE DOS FENÔMENOS: REALIZANDO A ATD POR MEIO DO SOFTWARE  

Após digitar-se todas as respostas (unidades de sentido), dá-se início então a 

categorização, com a produção da unitarização. Faz-se então a escolha da questão do 

questionário que ofereceu uma maior contribuição a pesquisa. Não é preciso unitarizar todas 

as questões, mas nada impede, que se utilizem todas as questões. 

No entanto, é comum que na elaboração dos questionários, algumas perguntas sirvam 

apenas para deixar o entrevistado mais à vontade e são descartáveis na hora de obter uma 

consideração mais específica sobre o problema de pesquisa a ser respondido. 

Deste modo, Paula (2013) optou por categorizar as unidades de sentido que 

responderam à questão 3.1, conforme o que segue abaixo. 

  



Figura 6 – Exemplo de questão digitada e as Unidades de Significado resultantes da imersão do pesquisador 

apresentadas em relatório SPHINX 

 

Fonte: Figura 17- Paula (2013, p. 75). 

Conforme se observa no software utilizado, para cada pergunta digitada, são 

registradas todas as respostas dos participantes da pesquisa. Após, são separadas todas as 

respostas para a construção das unidades de sentido, que compõem a fase inicial da Análise 

Textual Discursiva. A digitação das respostas, já pressupõe a interpretação do pesquisador, 

que ao ler o texto informado no questionário, abre o parágrafo em pequenas ideias, ou ideias 

centrais, construindo assim as unidades de sentido. Neste exemplo de dissertação a 

pesquisadora optou por digitar os questionários e suas respostas no Sphinx.  

Nota-se que ao unitarizar as respostas, o Sphinx proporciona, direto desta digitação, 

para a construção das demais etapas da ATD. Mas, é o pesquisador quem une estas etapas e 

constrói a ATD. O software, se constitui numa ferramenta para este fim, se forem sendo 

devidamente aproveitados os seus relatórios. Mas, convém ressalvar que este software não é 

para uso de ATD. Assim, como um editor de textos, também não o é. Mas, é utilizado, pois o 

pesquisador faz uso destes aplicativos, para poder oferecer uma apresentação clara de seus 

resultados de pesquisa. As análises do software agilizam o processo de digitação de respostas, 

o que, normalmente, é realizado utilizando-se tabelas de processador de texto, o que torna o 

processo demorado, pois a cada etapa, elas precisam ser digitadas novamente, mas, em 

virtude, da diversidade de relatórios do Sphinx, isto não se faz necessário. 

O fato de utilizarem-se as tecnologias, neste momento, em nada impede o processo 

de impregnação, pois neste passo, apenas digita-se os mesmos textos que seriam digitados em 

tabelas num outro editor de texto. A impregnação textual solicitada por Moraes e Galiazzi 

(2001), envolve as fases posteriores, as quais são realizadas da mesma forma que em 

momentos anteriores ao uso de software. Resta sim, que os pesquisadores, aceitem que é 

possível agilizar alguns procedimentos de análise qualitativa, por meio de uso das tecnologias, 

sem com isto vir a perder sua essência. 

O que pretende com este recurso é diminuir o trabalho que envolve apenas esforço 

físico, para concentrar atenção nas leituras e reinterpretações, buscando assim extrair ao 



máximo as informações oferecidas pelos questionários. Pois a construção do meta-texto final, 

depende deste andamento durante as leituras. Emergir significado, elaborar o novo, para o 

fechamento da ATD envolve visitar e revisitar as respostas dos entrevistados e quanto mais 

tempo houver, melhores serão estas percepções. Embora, conforme Moraes e Galiazzi (2011), 

há sempre um novo sentido que pode emergir de um mesmo tempo. A ATD, não tem um fim, 

em si mesma. O ressurgir está sempre apto a acontecer. 

Quadro 1 - Unitarização e Categorização 

Para você o que significa aula produtiva? 

Categorias 

Intermediárias 

Categorias Iniciais UNIDADES DE SENTIDO 

Atitude do aluno 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atitude do 

professor 

Reflete nas atitudes do aluno 

(pesquisa, interesse, 

envolvimento, prestam atenção, 

questionam e fazem relações); 

(1) 

 

 

Professor orientador; (2) 

 

 

Motivadora do aluno; (3) 

Interação do aluno; (1) 

Alunos pesquisam; (1) 

Alunos se envolvem; (1) 

Alunos têm interesse; (1) 

Alunos prestam atenção; (1) 

Alunos questionam; (1) 

Alunos fazem relações; (1) 

Aceitam e gostam da atividade; (1) 

 

Professor como orientador do aluno; (2) 

 

Aula que motiva ao aluno; (3) 

Aula em que possa aprender; (3) 

Alunos participam e compreendem; (3) 

Fonte: Adaptado de Quadro 4- Paula (2013, p. 75-76). 

Para realizar esta análise, optou-se pelo processo de categorização denominado de 

Intuitiva Globalizada. Neste processo: 

A partir de sua intensa impregnação com os materiais, o pesquisador vai 
percebendo diferentes categorias emergentes. [...] Cada uma delas pretende 
operar com o fenômeno como um todo. [...] é processo essencialmente intuitivo. 
[...] uma vez concluída a explicitação da primeira categoria, investe-se numa 
segunda, e assim por diante, [...]. (MORAES E GALIAZZI, 2011, p. 204) 

Para os professores participantes da pesquisa, uma aula produtiva se reflete nas 

atitudes do aluno. Conforme a professora do questionário n. 18: “Quando o aluno está 

motivado, a aprendizagem acontece”. E conforme a professora do questionário n. 23: 

“Envolve a aula onde os alunos participam e realmente compreendem o que está sendo 

exposto”. 

As professoras não têm dúvida de que quando a aula ocorre de forma a ter espaços 

para que os alunos se manifestem, surge a certeza de que, de fato a aprendizagem ocorre, mas, 

acrescentam, que “quando o aluno está motivado”, a aprendizagem ocorre. 

Outra questão do questionário exposta de modo gráfico. 

Figura 7 – Facilidades da lousa: unidades de significado 



 

Fonte: Gráfico 6 - Paula (2013, p.78). 

E, também envolvendo a frequência de ocorrência. 

Quadro 2 - Observando as categorias e suas emergências 

 

Fonte: Quadro 6 - Paula (2013, p 79). 

Observada as ocorrências mais ou menos frequentes, pode-se construir um texto que 

possa explicar uma determinada situação que surgiu manifestada nas respostas dos 

questionários. Desta forma, com o uso do software, é possível verificar ainda a frequência de 

ocorrência de determinada unidade de sentido. Isto dá ênfase no processo de formação das 

categorias, e permite então que o pesquisador faça as devidas constatações. 

Assim, deste modo, via SPHINX, foram analisadas as etapas da ATD, da produção 

das unidades de sentido, até a obtenção de suas categorias emergentes. Os resultados desta 

análise são demonstrados no texto passo a passo, na dissertação de Paula (2013). 



4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O uso de software para a construção de categorias que são elementos da ATD, ainda não 

é tão comum, em nosso país. Parece que alguns olhares por parte dos docentes de instituições 

manifestam dúvidas quanto ao fato de que o uso de um software, possa retirar do pesquisador, o 

compromisso de realizar as tantas imersões que a ATD requer. No entanto, o que se percebe ao 

fazer uso de tais softwares é que este apenas agiliza a parte operacional do trabalho, mas não 

permite que o pesquisador se distancie de sua pesquisa, pois para obter as correlações e 

estabelecer suas considerações é preciso estar bem atento a todas as respostas obtidas, de seus 

instrumentos de coleta. Neste caso, fez-se como exemplo, o uso do Software SPHINX, em um 

trabalho de dissertação apresentado a PUCRS, no ano de 2014, conforme se observa nas 

referências a Paula (2014).   

O texto também foi construído tendo por subsídio uma busca ao Portal CAPES, 

envolvendo os anos de 2010-2014, à fim de identificar que softwares têm sido utilizados na 

composição de estudos para a produção de dissertações e teses, nesse período. Assim, obteve-se  

69 trabalhos (10 teses e 59 dissertações), onde predominaram os usos de ATLAS TI, Nvivo e 

CHIC. O software SPHINX, surgiu em apenas um destes trabalhos e deste modo, optou-se por 

divulgá-lo utilizando-se então de uma dissertação defendida em fevereiro de 2014, para ilustrar 

um caso de ATD, implementado pelo uso de software, como apoio aos registros e obtenção de 

interpretações de resultados obtidos em questionários semiestruturados utilizados para entrevistar 

23 professores, bem como para compor o perfil destes professores, de uma escola do interior do 

RS. Esta dissertação, ainda não se encontra disponível no Portal Capes, porém pode ser localizada 

na Instituição, mencionada anteriormente. 

Desta forma, ficou nítido que o uso do software, possibilitou uma maior agilidade a 

obtenção das unidades de sentido, pois após a digitação inicial das respostas dos resultados, as 

frequências emitidas por estas respostas, já podem ser transformadas em correlações que oferecem 

uma melhor visualização dos pontos fortes ou não dos elementos que interessam ao pesquisador, 

diante de seu objetivo de pesquisa. Não é preciso, que sejam digitadas novas tabelas, envolvendo 

outros editores de texto, ou que sejam realizadas outras seleções para que se emitam inclusive 

análises gráficas. Na digitação inicial, já se obtém todos os elementos necessários a análise do 

pesquisador. Para produzir das Unidades de Sentido as Categorias o pesquisador percebe que 

ocorre uma grande economia de tempo, no que se refere a parte de digitação de seus dados. 

E as imersões que são necessárias, são realizadas do mesmo modo, que com o uso de 

tabelas produzidas em editores de texto, do tipo Word. Porém, pelo próprio formato do SPHINX, 

ao digitar cada resposta de modo decomposto, a visualização das Unidades é imediata. 



Isto faz com que, no final da digitação de uma primeira pergunta já se saiba o que 

predominou como resposta. O visual que este software oferece a pesquisa lhe concede uma maior 

clareza, em termos de encaminhamentos e por fim em termos de resultados. Percebe-se pela 

análise realizada, que predominou o uso de softwares em análises qualitativas em trabalhos 

realizados em cursos de mestrado. A busca foi realizada, envolvendo algumas palavras-chave 

(Software. Categoria. Qualitativa), o que pode influenciar substancialmente os resultados. Mas, 

pelas publicações as quais se costuma ter acesso, e em função dos resultados obtidos ao analisar 

os 69 trabalhos disponíveis no Portal CAPES, conclui-se que este uso, vem sendo ampliado ao 

longo dos últimos anos.  
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