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Resumo 
O trabalho desenvolvido na Iniciação Científica foi o         

estudo e produção de material técnico para o uso do          
software IRAMUTEQ. Para tanto, em primeiro momento       
realizou-se um levantamento quantitativo das pesquisas      
em ensino de ciências que fazem uso do programa, em          
segundo momento, aplicou-se um corpus textual no       
software para exemplificação do trabalho, e por fim, no         
terceiro momento, produziu-se o material técnico para       
instalação e utilização do software IRAMUTEQ. 

Introdução  
O software IRAMUTEQ (Interface R para texto        

Multidimensional e Análises de Questionários) foi      
desenvolvido por Pierre Ratinaud em 2009 (RATINAUD,       
2009). Porém, as primeiras publicações no Brasil que o         
utilizaram, foram apenas em 2013. O software tem seu         
código aberto, em que sua interface foi produzida pela         
linguagem Python, e seus cálculos estatísticos pela       
linguagem R, ambas amplamente conhecidas. 
No ensino de ciências o software tem grande potencial          

de uso. Por isso, realizou-se um levantamento de dados         
em que elencou-se as produções científicas que       
utilizaram o software IRAMUTEQ. As palavras-chaves      
utilizadas foram: ensino de ciências, ensino de       
matemática, ensino de química, ensino de física, ensino        
de biologia e seus correspondentes em inglês.       
Realizou-se as buscas em 5 bases de dados: OASIS,         
ERIC, SCOPUS, PERIODICOS e GOOGLE SCHOLAR      
(GS). Os dados estão presentes no primeiro relatório        
parcial, demonstrando pouco uso deste software na área        
de ensino de ciências. 

Material e Métodos 

Para produção do Manual Técnico, as funcionalidades        
do software IRAMUTEQ foram aplicadas em um corpus        
textual de interesse do autor. A busca de artigos se deu           
na plataforma OASIS, reunindo 14 textos. Para que se         
possa fazer um corpus textual que o programa seja         
capaz de ler, o documento deve conter uma formatação         
específica. Para que o IRAMUTEQ possa realizar os        
seus cálculos e gerar gráficos, é importante que os         
textos do corpus textual estejam contidos em uma área         
muito específica, como aqui adotada: resumos dos       
artigos que utilizaram videoaulas no ensino de física        
aplicadas ao ensino médio. Para a produção do manual         
técnico, buscou-se apresentar o maior detalhamento      
possível, visando o público leigo. Portanto, cada passo        

da instalação foi descrito e com o auxílio de capturas de           
tela, para que o pesquisador pudesse se localizar no         
processo de instalação. 

Resultados e Discussão 
Um dos gráficos gerados do corpus textual foi o           

dendograma a seguir, onde podemos analisar      
aproximações entre a teoria significativa e o ensino de         
física, problema e aluno, didática e tecnologia, produzir e         
ensino médio, metodologia e dados. Gráficos como este        
tornam evidentes a visão das pesquisas realizadas no        
ensino de física. 

Figura 1. gráfico dendograma do corpus textual resumos dos artigos          
que utilizaram vídeo-aulas no ensino de física aplicadas ao ensino          
médio. 

Conclusão ou Conclusões 
Podemos concluir que o IRAMUTEQ é ainda um         

software pouco utilizado no ensino de ciências, porém        
que tem um grande potencial para uso nas pesquisas de          
tal. Pois, oferece uma oportunidade de análise que pode         
estar oculta a outras metodologias. E a construção do         
manual visou popularizar e facilitar o uso deste do         
software. 
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