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1. JUSTIFICATIVA
A pesquisa qualitativa surge, mais efetivamente, em meados do século XX com reflexos
do rigor científico das pesquisas quantitativas, a partir de uma modelo positivista. Com o
tempo, as pesquisas em ciências humanas e culturais tomam corpo e assumem metodologias
e procedimentos próprios, distanciando-se da rigidez da objetividade e formalismo das
pesquisas de cunho quantitativo, assumindo a subjetividade e a intencionalidade nos processos
de investigação e análise.
A dificuldade em lidar com volumes excessivos de dados e informações advindos do trabalho
de campo, a complexidade de confrontamento entre as diferentes unidades de análise e a
demanda por relatórios e síntese, tem provocado, por parte de pesquisadores e instituições de
pesquisa, desde a década de 1970, uma busca por recursos computacionais de apoio e suporte
à análise de dados qualitativos.
Efetivamente, só a partir da década de 1980 surgem os softwares de apoio a análises
qualitativas. Os softwares1, embora restrito a textos, possibilitava, aos pesquisadores, explorar,
por meio do sistema code and retrieve (codificação de texto e busca), volumes consideráveis
de material.
Em sintonia com o desenvolvimento tecnológico da informática computacional, os softwares
de análise qualitativa, em geral, apresentam novos recursos - com possibilidade de inserção de
áudio, vídeo e imagens - e tornam-se mais acessíveis em termos de funcionalidade e interface.
Com o lançamento previsto para novembro de 2011, o WebQDA, software de análise
qualitativa, tem como proposta, além de contemplar os recursos, funcionalidades e interfaces
previstas nos demais softwares disponíveis no mercado, efetivar o processo de tratamento,
análise e síntese dos dados, por meio de um ambiente colaborativo e distribuído. Fator que
possibilita, aos pesquisadores, mesmo geograficamente afastados, trabalhar, acompanhar e
interferir no projeto em qualquer momento ou fase da pesquisa.
Enfatiza-se, no presente encontro, a importância de se discutir e aprofundar em assuntos
relacionados à temática de pesquisa e análise de dados qualitativos e de oportunizar momentos
de estudos, reflexão e atualização acerca de metodologias, técnicas e recursos utilizados por
pesquisadores no âmbito de suas pesquisas.
Dessa forma, o Encontro se justifica por proporcionar aos professores, pesquisadores e
demais participantes, o envolvimento com diferentes pesquisadores do Brasil e Portugal, o
aprofundamento em leituras, discussões e reflexões acerca de temáticas ligadas à pesquisa e
análise de dados qualitativos, além de atualização e vivência com novas tecnologias de apoio
e suporte.
Se justifica, também, pelo estreitamento das relações interinstitucionais, tão necessário e
importante para o desenvolvimento de pesquisas em âmbito nacional e internacional.

1 The Ethnograph, Alceste, Kwalitan, Hyper Research, WinMax, Atlas.TI, NUD*IST.
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2. OBJETIVO
2.1 Geral
O Encontro objetiva compartilhar conhecimentos e experiências em pesquisas, com foco
no uso de recursos computacionais de apoio a análise de dados qualitativos.
2.2 Específico
• Proporcionar momentos de trocas de informação e experiências com pesquisadores de
diferentes instituições de ensino superior do Brasil e Portugal;
• Compartilhar metodologias, técnicas e procedimentos de pesquisas de cunho qualitativo;
• Conhecer, por meio de workshop, a organização e proposta do software de análise
qualitativa de dados, WebQDA, desenvolvido pelo Centro de Investigação Didactica e
Tecnologia na Formação de Formadores da Universidade de Aveiro, Portugal;
• Estreitar relações entre instituições, professores e pesquisadores brasileiros e
portugueses participantes do evento.
3. REALIZAÇÃO
Pró-Reitoria de Graduação da Universidade Federal de Goiás – PROGRAD/UFG.
4. PÚBLICO ALVO
Professores-pesquisadores e demais interessados ligados a Instituições de Ensino Superior
do Brasil e Portugal.
5.LOCAL
Mini-auditório do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Goiás (ICB IV).
Campus Samambaia, Caixa Postal 131, CEP 74001-970 - Goiânia - GO - Fone: +55 (62) 35211078 / Fax: (62) 3521-1190.
6. CARGA-HORÁRIA PARA CERTIFICAÇÃO
20 horas
7. CONVIDADOS ESPECIAIS
Francislê Neri de Souza – Universidade de Aveiro, Portugal
Maria Aparecida Viggiani Bicudo – Universidade Estadual Paulista, Brasil
Lúcio Teles – UNB, Brasil
Maria de Fátima Teixeira Barreto – UFG, Brasil
8. EQUIPE ORGANIZADORA
Francislê Neri de Souza (U.A)
Iria Brzezinski (GO)
Maria Salete Freitag (UFG)
Ricardo Antonio Gonçalves Teixeira (UFG)
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9. CRONOGRAMA/PROGRAMAÇÃO
30/11/2011 – Quarta-feira
das 8h às 8h30 – Abertura do evento: Fala institucional
das 8h30 às 9h30 – Conferência de abertura “Histórico e cenário da Pesquisa Qualitativa”
(Prof. Dra. Maria Aparecida Viggiani Bicudo, Universidade Estadual Paulista);
das 9h30 às 10h – Intervalo
das 10h às 11h30 – Mesa redonda “Caminhos trilhados e perseguidos na vivência de
Pesquisas Qualitativas” (Prof. Dr. Francislê Neri de Souza (Análise de Conteúdo), U.A,
Portugal; Prof. Dr. Lúcio Teles (Pesquisa-ação), UNB; Profa. Dra. Maria de Fátima Teixeira
Barreto (Fenomenologia), UFG;)
das 11h30 às 14h – Intervalo de almoço
das 14h às 18h – Workshop “O uso do software WebQDA como apoio e suporte à Pesquisas
Qualitativas” (Prof. Dr. Francislê Neri de Souza, Universidade de Aveiro, Portugal);
01/12/2011 – Quinta-feira
das 8h às 11h30 – continuidade do workshop “O uso do software WebQDA como apoio e
suporte à Pesquisas Qualitativas” (Prof. Dr. Francislê Neri de Souza, Universidade de Aveiro,
Portugal);
das 11h30 às 14h – Intervalo de almoço
das 14 às 16h30 – Roda de Debate “Fórum aberto sobre metodologias, técnicas e
procedimentos em pesquisas qualitativas” (Todos os participantes do evento).
das 16h30 às 17h - Intervalo
das 17h às 17h30 – Encerramento e entrega de certificados de participação.
10. INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES
Instituo Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás; Faculdades ALFA; PUC-GO;
UEG; Universidade Estadual Paulista – UNESP-SP; UnB; UniEvangélica e UFG.
11. APOIO

www.esferacritica.pt

Universidade de Aveiro – U.A/Portugal; Esfera Crítica Online Media industry/Portugal;
Pontifícia Universidade Católica de Goiás – PUC-GO; niversidade Estadual de Goiás – UEG;
Universidade de Brasília – UnB.
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