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Resumo
Objetivo: o objetivo foi avaliar os processos do método da Análise Textual Discursiva (ATD), realizados
de modo artesanal e apoiado pelo software IRAMUTEQ, com vistas à identificação de convergências
e/ou divergências. Método: O objeto do estudo são as aproximações entre os processos de análise
artesanal e apoiado por software [IRAMUTEQ] do método da ATD. O ponto temático deste texto são
as representações acerca das vivências de estudantes, do ensino secundário, com formação escolar
militar no âmbito do estado do Rio Grande do Sul, Brasil. Os participantes foram sete estudantes de
colégios de tutela da Brigada Militar, com idades entre 15 e 16 anos, sendo três do sexo masculino e
quatro do sexo feminino. Desses, dois são estudantes do primeiro ano, três do segundo ano, e dois do
terceiro ano. Todos participaram de modo voluntário e consentiram com a utilização dos dados. O
anonimato foi garantido por meio da substituição dos nomes reais dos participantes pela letra P
(Participante) com numeração sequencial (P1 a P7) e supressão de quaisquer elementos pessoais, não
relevantes para o estudo, que pudessem facilitar a identificação. Convém sublinhar que são dois
procedimentos analíticos distintos, tendo enquanto base metodológica os preceitos da Análise Textual
Discursiva para o mesmo corpus de análise: i) artesanal; e ii) apoiado pelo software IRAMUTEQ. No
primeiro, a execução ocorreu durante o segundo semestre de 2016. Já o segundo foi realizado no
segundo semestre de 2018. O instrumento de coleta de dados foi a entrevista semiestruturada. O
instrumento teve 26 perguntas abertas, contendo diversas dimensões acerca das vivências, das
expectativas e dos desafios juvenis após o ingresso em colégios militares. O conjunto léxico total dispõe
de 29.483 palavras (média de 4.211 por texto). Todas as entrevistas foram realizadas nas dependências
dos colégios, com duração média de ~45 minutos. Foi sorteado um estudante de cada ano letivo em
cada colégio, totalizando 21 estudantes de todos os colégios militares do estado do Rio Grande do Sul.
A quantidade final de participantes (n=07) atendeu ao critério de saturação dos dados. No processo
artesanal, o corpus teve o total de 36 páginas e média de cinco páginas (Δ 02 a 11) por entrevista. No
IRAMUTEQ, o corpus foi constituído por 826 segmentos de texto (ST), com aproveitamento por parte
do software de 83,05% (686 STs). No processo de análise de dados artesanal, optou-se por realizar
análise indutiva, na qual as categorias emergem do corpus e se reagrupam conforme as similaridades
das unidades de sentido. No procedimento apoiado pelo software IRAMUTEQ, fez-se a análise do
corpus (n=07) frente à Classificação Hierárquica Descendente (CHD) e Análise Fatorial de
Correspondência (AFC). É salutar enfatizar que diante das três etapas procedimentais da Análise
Textual Discursiva (unitarização, categorização e produção de metatextos), tratou-se apenas das
etapas de unitarização e categorização. Resultados: O processo de unitarização artesanal gerou 589
unidades de sentido, com média de ~84 por entrevista. A formação dos segmentos de texto no software
IRAMUTEQ é automatizado e ocorre concomitante com a etapa de categorização, com destaque para
a formação de classes. Na análise de CHD, foi gerado um dendograma com cinco classes. Considera-se
que as classes emergidas no IRAMUTEQ correspondem às categorias intermediárias no método da
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Análise Textual Discursiva. Os títulos das cinco categorias intermediárias surgiram, de modo intuitivo
e interpretativo, dos significados dos 10 segmentos de texto de maior score em cada categoria
intermediária. Com base no rearranjo das categorias intermediárias, chegou-se em três categorias
finais, sendo elas: i) exigências e predisposição para aprendizagem no colégio, ii) expectativas, medos
e relações interpessoais e iii) visão da sociedade sobre o jovem. As convergências entre as técnicas de
categorizações artesanal e a apoiada pelo software IRAMUTEQ acontecem tanto no âmbito das
categorias intermediárias quanto nas categorias finais. A partir do cruzamento, é possível determinar,
a força de coesão entre os procedimentos de categorizações. No processo artesanal há 13 categorias
intermediárias, sendo que oito apresentaram força de coesão com as categorias intermediárias
emergidas com o procedimento apoiado pelo software IRAMUTEQ, representando 62% do corpus
analisado. Conclusões: O entendimento do universo juvenil militar, no âmbito educacional, torna-se
importante uma vez que as representações são imagens que conferem sentido real ao mundo, sendo
arquétipos geradores de padrões, ações e condutas sociais. Ao considerar as análises de dados textuais
de ambos os procedimentos, apontam-se as seguintes conclusões: i) frente às convergências analíticas:
as convergências entre os procedimentos artesanal e apoiado pelo software IRAMUTEQ apresentaram
índice satisfatório, face ao contexto da pesquisa. ii) frente às divergências analíticas: as divergências
interpretativas são esperadas dentro de uma abordagem qualitativa. O índice apresentado é resultado
de alguns aspectos, e. g., diferença temporal de análises, experiência frente ao método entre os
pesquisadores e contexto de ocorrência das análises. Acredita-se que, em um contexto de pesquisa
projetado desde o início para os dois tipos de análise, as divergências interpretativas tendem a
diminuir; iii) frente ao cruzamento analítico dos procedimentos artesanal e apoiado por software: os
procedimentos são complementares. O primeiro oportuniza ao pesquisador a impregnação frente aos
dados de pesquisa; já o segundo oferece agilidade e rigor analítico. Logo, o cabedal de informações
disponibilizado pelo software referente às gerações das categorias intermediárias configura-se em
alternativa viável, segura e gratuita para pesquisadores qualitativos, pois “ilumina a caixa preta” que
são as construções de dados, decorrentes de instrumentos como questionários e entrevistas. Com
vistas a fomentar discussões em trabalhos futuros, sugere-se o desenvolvimento de pesquisas
projetadas desde o início para a utilização concomitante dos procedimentos artesanal e da apoiada
pelo software IRAMUTEQ na área de Educação e/ou Ensino de Ciências e Matemática com a intenção
de clarificar e tornar rigorosas as interpretações de dados.
NOTA: O artigo completo está publicado na Revista Computer Supported Qualitative Research –
Springer: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-31787-4
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