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Título do Minicurso: 

Pode o documento falar?: uso de software(Atlas Ti.) em pesquisas documentais

Duração:  (    ) 4h    ( X ) 8h

Ementa

Tema: 

Pesquisa documental articulada aos recursos disponibilizados no software Atlas Ti para tratamento e 

apresentação dos dados.

Objetivos: 

 Discutir o que configura a pesquisa documental, em relação a genealogia de documentos.

  Articular apresentação e treinamento em torno do processo de codificação e (re)codificação 

dos documentos.

 Apresentar os recursos do software Atlas Ti. 

 Construir mapa de códigos (códigos teóricos e códigos “in vivo”).

 Treinar os recursos do software Atlas ti, no que tange: a inserção dos documentos, inclusão 

do mapa de códigos, construção de nuvens de palavras, redes semânticas e mapa de (co) 

ocorrência entre os códigos.

Justificativa: 



Em plena  era  informacional  às  sociedades  conectadas  impõem a  necessidade  de  adequarmos 

nossas pesquisas às novas abordagens metodológicas e tecnologias de captação,  tratamento e 

apresentação  dos  dados  (FRAGOSO;  RECUERO,  2012.  LÉVY,  1999.  MISKOLCI,  2016).  Isso 

possibilita uma produção interdisciplinar que articule diferentes linguagens teóricas em busca de uma 

produção científica mais alinhada aos anseios da sociedade contemporânea em concomitância mais 

aproximada da realidade. Nesse sentido, faz-se necessário a busca por ferramentas conceituais e 

principalmente digitais que nos auxiliem nesse processo analítico de produção e compreensão das 

relações e estruturas sociais. 

Neste sentido, esse minicurso possui por relevância a discussão em torno da análise documental 

(BAUER, 2002. CELLARD, 2008. PIRES, 2012. TAROZZI, 2011), especialmente sob a perspectiva 

do método genealógico (FOUCAULT, 1992), alinhado aos aspectos de tratamento e apresentação 

dos dados qualitativos, compreendendo a adequação entre instrumentos e métodos, usos e formatos 

de apresentação de dados (redes semânticas, nuvens de palavras e fluxos de categorias),  bem 

como a manipulação do software ATLAS TI para o armazenamento de corpus de dados, codificação 

e categorização semântica.

Metodologia:

A  abordagem  metodológica  utilizada  será  com  base  qualitativa  e  através  da  exposição  oral  e 

aplicações práticas, mostraremos de forma dialógica como o software Atlas Ti pode contribuir para 

eficiência e profundidade nas análises de dados qualitativos.

O minicurso contará com três momentos no decorrer das oito horas de seu desenvolvimento. No 

primeiro,  discutir-se-á  a  especificidade da  pesquisa  documental  a  partir  do  método  genealógico 

foucaultiano, que busca captar as inter-relações entre poder-saber-verdade que atuam na produção 

das relações de poder e dos regimes de verdade que atravessam as formações discursivas que 

permeiam as fontes documentais. No segundo momento, será introduzido enquanto ferramenta o 

software Atlas Ti e exposta todas as suas potencialidades no tratamento do corpus de pesquisa para 

que no terceiro e último momento, seja exercitado a prática no tratamento dos dados a partir de 

conteúdo concedido pelos proponentes do curso.

Recursos necessários: 

 Computador para uso dos cursistas e proponentes do curso (para instalação da versão 8 do 
software Atlas Ti). O minicurso pode ser feito com a versão teste, que encontra-se público, 
gratuito e com licença;

 Acesso a Internet em todos os computadores;
 Data Show;
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Site da versão teste do Atlas Ti.

https://atlasti.com/free-trial-version/

https://atlasti.com/free-trial-version/

