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Quais os desafios da investigação 
qualitativa?



Desafios da Investigação Qualitativa

• Diversidade de contextos de investigação.

• Diversidade de formatos e tipos de dados.

• Particularidade de técnicas de pesquisa e de análise de dados.

• Grande quantidade de dados.

• Articulação com metodologias quantitativas (Métodos Mistos).

• Maior dificuldade na apresentação dos resultados.

• ...



Quais os contributos dos Qualitative 
Data Analysis Software (QDAS)?



Contributos dos Qualitative Data Analysis 
Software (QDAS)

• Possibilitar o trabalho direto com diversos formatos e tipos de dados.

• Robustez para tratar com grandes quantidades de dados.

• Possibilitar maior flexibilidade na execução das tarefas.

• Possibilitar o trabalho colaborativo em grandes e pequenos grupos.

• Maior compatibilidade e portabilidade dos dados e processos de 
análise.



webQDA: experiência pessoal

Quais os motivos para utilizar o webQDA?

• Percurso acadêmico com aprofundamento pela investigação qualitativa;

• Interface do sistema;

• Curva de aprendizagem (pessoal, alunos e orientandos);

• Transparência quanto ao processo de análise de dados;

• Integração com outros sistemas/softwares;

• Dimensão colaborativa;

• Matriz de desenvolvimento com base na experiência de investigadores internacionais;

• Política de melhorias;

• Qualidade na organização metodológico das produções científicas;

• Suporte (guias, tutoriais, blogs, artigos, livros e eventos).



Como está organizado o webQDA?



Grandes áreas no webQDA



Estruturação processual no webQDA



Especificações técnicas
• Respeita a norma HTML5 que é suportada pelos mais conhecidos browsers de navegação de Internet 

(Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome, Opera). 

• Permissões para utilização de Cookies, é também requisito o browser ter permissões para correr 
JavaScript.

• Para uma melhor experiência de utilização recomenda-se uma resolução igual ou superior a 1280 x 720.

Requisitos de fontes:

Fontes de texto: DOCX, TXT e PDF (Tamanho máximo de 500000 carateres por cada fonte)

Fontes de imagem: JPG e PNG (Tamanho máximo de 5MB por imagem)

Fontes de áudio: mp3 e wav (Tamanho máximo de 10MB por áudio)

Fontes de vídeo: mp4, ogg e webm (Tamanho máximo de 20MB)

• É possível utilizar vídeos do Youtube ou vídeos de partilha pública da Dropbox.



Abrir um projeto no webQDA



Visão geral do webQDA



Quais as funcionalidades do webQDA?



FONTES



Trabalhar com textos no webQDA



Trabalhar com textos no webQDA



Trabalhar com vídeo e áudio no webQDA



Notas com o webQDA



Comentários no webQDA



CODIFICAÇÃO



Criar Códigos



Classificar as fontes



Classificar as fontes



Criar Atributos - Classificações



Codificação Interpretativa



Codificação Descritiva



QUESTIONAMENTO



Palavras mais frequentes



Exemplos de Perguntas

• Quais os aspectos positivos (categoria) e negativos (categoria) do 

processo de internacionalização?

• Que tipo de iniciativas (categoria) são promovidas pelos institutos 

(atributo) nos vários países parceiros (categoria) no processo de 

internacionalização? 

• Qual a relação das ações de internacionalização (categoria) com o 

perfil de gestor (atributo)?



Matrizes



Matrizes



Matrizes



Matrizes



Que tipo de integração posso fazer 
com outros sistemas?



Integração com outros sistemas



Integração com outros sistemas



Integração com outros sistemas



Experiências de pesquisa com apoio 
do webQDA



Experiências de pesquisa com apoio do webQDA

• Pesquisa-ação

• Narrativas

• Redes sociais

• Vídeos

Tecnologia Educativa

• RSL

• Banco de teses e 
dissertações

Formação de 
Professores

• Estudo de caso

• Entrevistas

Relações 
Internacionais

• Estudo comparado

• Análise 
documental

• Entrevistas

Governação Eletrônica

• Estudo de caso

• Análise 
documental

• Entrevistas

• Redes sociais

Saúde
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