
 

 

PROGRAMA DE SEMINÁRIOS DO OBSERVATÓRIO DAS MIGRAÇÕES EM SÃO PAULO 

ANÁLISE DE DADOS QUALITATIVOS COM O USO DE ATLAS.TI 

Profa: Monise Picanço (Cebrap – CEM - USP) 

LOCAL: Instituto de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH) UNICAMP 

Sala: IH 02  

Data: 24 e 25 de agosto  

 

A proposta deste curso é oferecer perspectiva e ferramentas para potencializar a análise do 

material qualitativo coletado a partir de entrevistas, observação e anotações.  

Para tanto, partiremos de uma discussão metodológica, baseada na polarização entre duas 

perspectivas. De um lado, aqueles que compreendem fornecer que a investigação deve ser 

sempre exploratória, descritiva e indutiva. De outro, os que acreditam que mesmo com "Small 

N", os métodos qualitativos podem ser dedutivos e prover explicações de cunho causal. Esse 

embate se reflete na forma como as pesquisas são organizadas, e também nos procedimentos 

de análise do material produzido. Para ilustrar alguns aspectos dessa polarização, veremos 

duas abordagens que representam bem essas diferenças: (1) a Grounded Theory e (2) a 

Análise de Conteúdo. 

Veremos como a leitura e a interpretação podem ser complementadas com técnicas de 

codificação, fragmentação e cruzamento. Além disso aprenderemos a produzir indicadores 

quantitativos simples sobre o texto para a identificação de regularidades e diferenças. 

Público-alvo: Pesquisadores, professores e alunos que trabalham com pesquisa qualitativa e 

desejam conhecer um pouco mais sobre teorias e técnicas de análise textual. Além disso, 

aqueles que possuem uma grande (ou razoável) quantia de material qualitativo podem se 

servir bem da praticidade e sistematicidade provida pelos softwares que utilizaremos. 

Número de vagas: 25 

Inscrições: Clique aqui  

Professora convidada: 

Monise F. Picanço é doutoranda do Programa de Pós-graduação em Sociologia da 

Universidade de São Paulo, tendo concluído o mestrado e a graduação em Ciências Sociais 

nessa mesma universidade. Desde o mestrado, tem versado sobre temas caros a Sociologia 

Econômica, com enfoque em mercados. É pesquisadora associada ao CEBRAP desde 2006, 

tendo também passado pelo Centro de Estudos da Metrópole (CEM) entre 2010 e 2017. Em 

sua trajetória enquanto pesquisadora vêm trabalhando nas áreas de educação, desigualdade, 

políticas públicas e mercado de trabalho e se especializando nos estudos de metodologia, com 

interesse em técnicas qualitativas e quantitativas. Lecionou o curso “Análise de dados 

qualitativos com o uso de Atlas.ti” em diversos lugares, entre eles a iniciativa Metodológicas 

  
  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2OFia43Xbem2y4DV9Y9JV6v7iMXrNUIwzE6QBoD5kTmEwDA/viewform?c=0&w=1&includes_info_params=true


CEM, na Universidade de São Paulo, e no Programa Intensivo de Metodologia Quantitativa 

(MQ), do Centro de Pesquisas Quantitativas em Ciências Sociais (CPEQS), da UFMG. 

 

Programação 

24-08  

 10h:00 – 12h:00 Recepção dos inscritos e introdução à teoria da análise do discurso 

14h:00 –  18h:00 – Apresentação do Software Atlas TI 

25-08 

09h:00 – 12h:00 – Tratamento de dados qualitativos Software Atlas TI 

 

Organização: 

Profa. Dra. Rosana Baeninger 

Profa. Dra. Lidiane Maciel. 

Informações: lidiani.maciel@gmail.com 
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