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Objetivos deste documento
Talvez você tenha acabado de baixar a versão de avaliação do ATLAS.ti 8 porque está curioso sobre suas possibilidades. Ou
está avaliando diferentes pacotes de software para análise de dados qualitativos. Ou talvez você tenha acabado de comprar o
ATLAS.ti e agora está ansioso para dar os primeiros passos com o programa.
O ATLAS.ti 8 Guia Rápido foi concebido para usuários como você!
Seus principais objetivos são: fornecer uma orientação inicial para trabalhar com nosso software, familiarizar você
rapidamente com os recursos mais importantes e demonstrar algumas das aplicações típicas.
O guia apresenta primeiro alguns conceitos básicos que são importantes conhecer ao trabalhar com o ATLAS.ti. A instrução
passo a passo que segue usa um projeto de amostra, que pode ser baixado do nosso site. Depois de conhecer os principais
componentes da interface de usuário do ATLAS.ti, você é guiado pelas várias fases do processo de análise: criação de um
projeto, exploração de dados, codificação, trabalho com comentários e notas, consulta de dados, criação de redes e relatórios.
Você também conhecerá algumas opções especiais, como preparar e importar dados de survey, importar dados do
gerenciador de referências e do Twitter.

Outros recursos úteis para começar
• Requisitos do sistema e instruções de instalação podem ser encontrados aqui .
• Faça o download do What’s New no ATLAS.ti 8 Windows aqui .
• Tutoriais em vídeo em inglês e espanhol podem ser encontrados em nosso canal do YouTube.
• Webinars online introdutórios gratuitos aqui.
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Conceitos básicos
ATLAS.ti - A Bancada do Conhecimento
A imagem do nosso software como uma "bancada do conhecimento" é mais do que apenas uma analogia. O trabalho
analítico envolve elementos tangíveis: o material de pesquisa requer sistematização, montagem, retrabalho, layouts
complexos e algumas "ferramentas" especiais. Uma bancada de trabalho bem abastecida fornece a você os instrumentos
necessários para analisar e avaliar completamente, pesquisar e consultar seus dados, capturar, visualizar e compartilhar
descobertas.

Software para análise criativa
Um projeto típico lida com grandes conjuntos de documentos, anotações e arquivos multimídia, examinando e comparando
essas fontes em relação a uma linha específica de pesquisa.
Embora o aspecto técnico de seleção e organização das partes úteis dos dados possa parecer administrável quando se lida
com apenas algumas poucas fontes de documentos, ele pode se tornar desanimador à medida que o número de fontes se
acumula.
É aí que entra um pacote de software especializado como o ATLAS.ti: ele permite extrair, categorizar e interligar segmentos
de dados de uma grande variedade e volume de documentos de diversas origens. Com base em sua análise, o software ajuda
você a descobrir padrões e testar hipóteses. Com inúmeras opções de saída e ferramentas de colaboração, essa análise é
facilmente acessível para você e para os outros.

Alguns termos e conceitos básicos
Para compreender como o ATLAS.ti lida com dados, imagine o projeto inteiro como um "contêiner" inteligente que mantém
um registro de todos esses dados. Esse contêiner é o projeto ATLAS.ti.
O projeto mantém o registro dos endereços dos dados de origem e armazena os códigos, grupos de códigos, visualizações de
rede, etc. que você desenvolve durante o trabalho. Seus arquivos de dados de origem são copiados e armazenados em um
repositório. A opção padrão é que o ATLAS.ti gerencie os documentos para você em um banco de dados interno. Se você
trabalha com arquivos de áudio ou vídeo maiores, eles podem ser vinculados "externamente" ao seu projeto para preservar o
espaço em disco. Todos os arquivos que você atribui ao projeto (exceto aqueles vinculados externamente) são copiados, isto
é, uma cópia é feita para uso do ATLAS.ti. Seus arquivos originais permanecem intactos e intocados em seu local original.
Os dados de origem podem consistir em documentos de texto (como entrevistas, artigos, relatórios); imagens (fotos,
capturas de tela, diagramas), gravações de áudio (entrevistas, transmissões, músicas), videoclipes (material audiovisual),
arquivos PDF (documentos, folhetos, relatórios) e até dados geográficos (dados de localização usando o Open Street Map).
Depois que os vários documentos forem adicionados ou vinculados a um projeto ATLAS.ti o verdadeiro trabalho poderá
começar. Geralmente, os estágios iniciais do projeto envolvem a codificação de diferentes fontes de dados.
A codificação é a atividade básica em que você se envolve ao usar o ATLAS.ti e é o fundamento de tudo o que você fará. Em
termos práticos, a codificação se refere ao processo de atribuição de categorias, conceitos ou "códigos" a segmentos de
informação que são de interesse para seus objetivos de pesquisa. Modelamos essa função para corresponder à prática
consagrada pelo uso da marcação (sublinhado ou realce) e anotação de passagens de texto em um livro ou outros
documentos.
Em seus fundamentos conceituais centrais, o ATLAS.ti partiu deliberadamente do que poderia ser chamado de "paradigma
do lápis e papel". A interface do usuário é projetada de acordo e, portanto, muitos de seus processos são baseados e podem
ser mais bem compreendidos por essa analogia.
Devido a esse princípio de design altamente intuitivo, você rapidamente perceberá que a área de margem será um dos
espaços de trabalho central e preferido, embora o ATLAS.ti quase sempre ofereça diversas maneiras de realizar qualquer
tarefa.
***
Munido desse conhecimento básico, você está definitivamente pronto para entrar de cabeça e se familiarizar com o ATLAS.ti
8.
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Primeiros passos
Para se familiarizar rapidamente com o ATLAS.ti 8, você trabalhará com um projeto de amostra que criamos para você
poder testar.
O projeto de amostra (em duas partes) está disponível on-line para download aqui .

O projeto de amostra
Ao procurar por exemplos de dados adequados para este Guia Rápido, encontramos um artigo sobre o tema crianças e
felicidade, escrito por Nattavudh Powdthavee na revista The Psychologist1. Powdthavee relata vários estudos acadêmicos que
repetidamente encontraram uma correlação negativa entre ter filhos e os níveis de felicidade dos pais, satisfação com a vida,
satisfação conjugal e bem-estar mental. Por um lado, essas são descobertas provocativas se você é pai ou mãe; por outro
lado, eles colocam lenha na fogueira das discussões das pessoas que decidiram propositadamente contra a paternidade ("Eu
sabia disso o tempo todo").
De qualquer forma, não importa de que lado da questão você está, o artigo e as várias reações a ele (na forma de discussões
no blog) prometem ser um material interessante para um estudo de amostra. Ele permitirá codificar os vários posts do blog e
oferecerá várias oportunidades para experimentar muitas das poderosas funções analíticas que o ATLAS.ti apresenta para
esta tarefa.
Além do artigo da revista em si, está incluído um relatório escrito sobre ele em um blog para pais e comentários, bem como
os comentários dos leitores de um artigo publicado na New York Times Magazine, além de um resumo das descobertas de
pesquisas sobre felicidade de maneira mais geral. Ademais, alguns dados de pesquisas fictícias estão disponíveis. Os dados
da pesquisa contêm respostas de 24 entrevistados para duas perguntas abertas: razões para ter e não ter filhos. Você
importará os dados da pesquisa como parte do Guia Rápido.
Os dados estão disponíveis para download aqui.

Iniciando o ATLAS.ti
No Windows 10, digite ATLAS.ti no campo de pesquisa do Windows ou peça ao assistente de voz Cortana para abri-lo para
você.
Nas versões mais antigas do Windows, vá para INICIAR / P ROGRAMAS e selecione S CIENTIFIC S OFTWARE / ATLAS. TI 8. Ou clique
duas vezes no atalho ATLAS.ti na área de trabalho se você selecionou essa opção durante a instalação.

Figura 1: Tela Inicial do ATLAS.ti - Crie um novo projeto ou abra um existente.

1

Powdthavee, N. (2009). Think having children will make you happy? Think again, suggests Nattavudh Powdthavee – you’re
experiencing a focusing illusion, V 22 (4), 308-311.
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Faça o download do projeto de amostra Children and happiness sample (stage 2). Se esse link de download direto não
funcionar, você também pode encontrar os exemplos de projetos aqui.

Figura 2: Diálogo Importar pacote de projeto

Selecione a opção IMPORTAR P ACOTE DE P ROJETO . A caixa de diálogo Importar Pacote de Projeto é aberta. Você pode renomear
o projeto se quiser, mas para este exercício não é necessário. Basta clicar em IMPORTAR.
Se um projeto já estiver carregado, você precisará selecionar Arquivo / Novo. Isso também levará você a uma tela na qual você
verá a opção Importar Pacote de Projeto.

Interface
Quando abre um projeto, você pode ver a faixa de opções na parte superior, o navegador do projeto no lado esquerdo e o
logotipo ATLAS.ti no meio da área de trabalho. Na parte superior da tela, você vê a barra de título onde o nome do projeto
atual é exibido. Também existem as funções Salvar, Desfazer e Refazer no lado esquerdo. Abaixo do título, você vê as guias
da faixa de opções.
Tutorial em Vídeo: ATLAS.ti 8 Windows- Interface Visão Geral
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Figura 3: Interface do ATLAS.ti 8

Você provavelmente está familiarizado com faixas de opções de outros softwares Windows que usa. Uma faixa de opções é
um elemento de controle gráfico na forma de um conjunto de barras de ferramentas colocadas em várias guias. São
agrupadas por funcionalidade em vez de tipos de objeto, como era o caso em versões mais antigas do ATLAS.ti. Faixas de
opções usam guias para expor diferentes conjuntos de controles eliminando a necessidade de várias barras de ferramentas
paralelas. Isso melhora muito o fluxo de trabalho e facilita para que os usuários vejam quais funções estão disponíveis em
um determinado contexto.

A faixa de opções ATLAS.ti
As cinco guias principais no ATLAS.ti são:

Figura 4: Guias principais no ATLAS.ti 8 para acessar as várias funções

•Início
•Pesquisar Projeto
•Analisar
•Importar & Exportar
•Ferramentas & Suporte
Dependendo da função que estiver usando, guias contextuais adicionais aparecerão. Elas serão destacadas por uma linha
colorida na parte superior da faixa de opções.
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A guia INÍCIO é o ponto de partida para a maioria dos projetos. Você pode começar aqui para adicionar documentos a um
projeto, criar novos códigos, memos e redes (NOVOS COMPONENTES ), abrir vários navegadores para serem exibidos na área de
navegação no lado esquerdo da tela, escrever um comentário para o projeto e abrir os vários gerenciadores.

Figura 5: A guia Início

A guia PESQUISAR P ROJETO permite pesquisar todos os componentes do seu projeto. Mais tarde neste guia haverá um exercício
em que você praticará essa funcionalidade.

Figura 6: Guia Pesquisar Projeto

A guia ANALISAR oferece várias funções avançadas para analisar os dados após a codificação. Veja “Consultando Dados” na
página 48. A função do Acordo Entre Codificadores não é discutida neste Guia Rápido.

Figura 7: Guia Analisar

Use a guia IMPORTAR & EXPORTAR para importar dados do Twitter (página 70), para adicionar dados armazenados no Evernote,
para importar dados de gerenciadores de referências como Endnote, Medeley, etc., para dar suporte à análise da literatura
(página 67), para importar dados de survey, especialmente respostas a perguntas abertas (página 63) e listas de códigos já
existentes. Se estiver interessado em uma abordagem de método misto, você pode gerar um arquivo de sintaxe SPSS para
análise quantitativa adicional de sua codificação qualitativa no SPSS. QDC é um formato de troca de acesso aberto de listas
de códigos ou livros de códigos entre diferentes pacotes CAQDAS. O ATLAS.ti é um defensor ativo da iniciativa e defendeu e
ofereceu formatos abertos de trocas desde 2004. Veja: http://www.qdasoftware.org/

Figura 8: Importar & Exportar

Se você quiser relatar um problema, enviar sugestões, criar ou gerenciar contas de usuário, deseja acessar o Guia Rápido ou
outros recursos clique na guia FERRAMENTAS & SUPORTE.
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Figura 9: Suporte

Contexto
Em ARQUIVO você encontra todas as opções relacionadas ao seu projeto, por exemplo, como criar um novo projeto, abrir
projetos existentes, salvar e excluir projetos, exportar e mesclar projetos (consulte “Salvando Projetos", e "Backup e
Transferência de Projetos”. Para mais informações sobre a mesclagem de projetos, consulte o manual completo.
Em O PÇÕES você pode acessar as Preferências do Projeto e do Aplicativo, definir o idioma da interface do usuário, verificar
atualizações ou alternar o local da biblioteca (consulte o manual completo para obter mais detalhes).

Selecionando o Idioma de Exibição
Figura 10: Comandos da
aplicação

Atualmente, quatro idiomas de interface do usuário estão disponíveis: inglês, alemão, espanhol e português. O ATLAS.ti
reconhece a língua ou o seu sistema operacional e definirá a linguagem em conformidade. O idioma padrão é o inglês para
todos os sistemas operacionais que não são o alemão, espanhol ou português.

Figura 11: Definindo o Idioma de Exibição

Para alterar o idioma da interface do usuário, selecione ARQUIVO / O PÇÕES / P REFERÊNCIAS DO APLICATIVO / EXIBIR OPÇÕES.

Os Seis Principais Tipos de Componentes
Os seis principais tipos de componentes no ATLAS.ti são: Documentos, Citações, Códigos, Memos, Redes e Links. Todos os
tipos de componente possuem seu próprio gerenciador que pode ser aberto na guia Início:
Para abrir o Gerenciador de Documentos, clique no botão Documentos; para abrir o Gerenciador de Citações, clique no
botão Citações; para abrir o Gerenciador de Códigos, clique no botão Códigos e assim por diante.
Os gerenciadores abrem como janelas acopladas, mas todas as janelas também podem flutuar (veja a seta no canto superior
Figura 13). Cada gerenciador contém uma lista dos componentes que gerencia e algumas informações detalhadas sobre eles.
Na parte inferior da lista, você encontra um campo de comentário em cada gerenciador, em alguns deles existe também um
campo de visualização. Por exemplo, no Gerenciador de Documentos e de Citações, você pode visualizar o conteúdo do
documento selecionado ou da citação selecionada. No Gerenciador de Memos o conteúdo do memo é mostrado ao lado do
campo de comentários.
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Figura 12: Os gerenciadores dos seis principais componentes

Outro elemento comum é o painel lateral no lado esquerdo, que pode ser usado para acessar e filtrar rapidamente os
elementos listados nos gerenciadores. Na parte superior do painel lateral e da lista de componentes você encontra um campo
de pesquisa.

Figura 13: Gerenciador de Documentos

Em todos os gerenciadores, exceto no Gerenciador de Links, você encontra as guias Exibir e Pesquisar. Na guia Exibir, você
pode ativar ou desativar o navegador, o campo de visualização (se disponível) ou os comentários. A lista de componentes
pode ser exibida mostrando muitos detalhes ou apenas como uma única coluna.

Figura 14: Exibir

A pesquisa permite que você pesquise todo o conteúdo de documentos, citações ou memos por meio de nomes de
componentes e comentários, ou componentes criados ou gerados por um autor selecionado. O termo de pesquisa pode
conter expressão regular (GREP; consulte o manual completo).
Caso você esteja se perguntando por que existe uma opção de pesquisa aqui, além da guia principal Pesquisar, a diferença é
que a opção de pesquisa nos gerenciadores é restrita ao tipo de componente respectivo. Assim, se você estiver no
Gerenciador de Citações e quiser pesquisar o conteúdo da citação, é mais conveniente acessar a opção de pesquisa
diretamente no gerenciador.
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Figura 15: Pesquisar

Trabalhando com Janelas Acopladas e Flutuantes
Um gerenciador ou outras janelas abertos pela primeira vez aparecerão no modo acoplado. Todas as janelas podem também
ficar flutuando. Dependendo do que estiver fazendo você pode alternar entre os dois modos. Depois de acoplar uma janela o
ATLAS.ti vai lembrar-se disso como configuração preferida para a sessão atual. Vamos praticar rapidamente como fazer para
flutuar ou acoplar as janelas.
Abra o Gerenciador de Códigos clicando no botão CÓDIGOS na guia INÍCIO ou dê um duplo clique no ramo de Códigos no
Explorador de Projeto.
Para flutuar a janela clique na seta para baixo como mostrado na Figura 18 e selecione FLUTUAR.

Figura 16: Gerenciador de Códigos Acoplado

Para acoplar esta janela, clique no ícone mostrado em Figura 17.
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Figura 17: Gerenciador de Códigos Flutuando

Em ARQUIVO / O PÇÕES / P REFERÊNCIAS DO P ROJETO você pode definir o comportamento preferido.

Trabalhando com Guias e Várias Regiões no Espaço de Trabalho Principal
No próximo exercício gostaríamos de mostrar como trabalhar com os vários componentes e recursos no espaço de trabalho
principal. Ao fazer isso, alguns outros recursos serão explicados ao longo do caminho. Vamos abrir alguns documentos, o
Gerenciador de Códigos e um memo:
Para carregar um documento, abra a árvore de documentos na área de navegação no lado esquerdo e clique duas vezes
nos documentos D1 e D3:

Figura 18: Abrir documentos a partir do painel de navegação

Os documentos são carregados em duas guias no espaço de trabalho principal. A guia do documento atual fica amarela.
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Figura 19: Documentos carregados em guias ao lado umas das outras

Se quiser ver os documentos lado a lado, você pode mover um dos documentos para um grupo de guias diferente, clique
na seta para baixo e selecione NOVO GRUPO DE G UIAS / DIREITA .

Figura 20: Movendo um documento para um novo grupo de guias

Você tem a opção de movê-lo para um grupo de guias (ou nova região) para a direita, esquerda, abaixo ou acima. Mova o
D3 para um grupo de guias à direita.
Aliás, isso também pode ser feito com qualquer outro item que você abrir, seja sua lista de códigos, um memo ou uma rede.
Mas chegaremos a isso mais tarde. Vamos examinar o documento D3 com a área de margem no lado direito.

Exibição de Documento Codificado com Área de Margem
A área de margem exibe os segmentos codificados que consistem em uma citação e um código vinculado. Na figura abaixo,
um segmento codificado está selecionado e sua citação está destacada no contexto.
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Figura 21: Documento Codificado com área de margem

Além disso, você pode ver um memo que está vinculado a uma citação e um hiperlink. Hiperlinks são links do tipo citaçãocitação que veremos mais em detalhes na página 28: “Criando Hiperlinks”.
Em seguida, abra o Gerenciador de Códigos: A maneira mais fácil é dar um duplo clique no ramo de Códigos no Explorador
de Projetos no lado esquerdo. Outra opção é clicar duas vezes no botão Códigos na guia INÍCIO. O Gerenciador de Códigos é
aberto em uma janela acoplada. Se isso não acontecer, acople a janela na guia ativa no momento (veja a Figura 22).

Figura 22: Exercício de trabalho com guias, grupos de guias, janelas acopladas e flutuantes

Em seguida, mova o D3 de volta para a guia esquerda: clique na seta para baixo da guia D3 e selecione: M OVER PARA O GRUPO
DE GUIAS / E SQUERDA .
Agora queremos abrir um memo. Mova o cursor para o painel de navegação no lado esquerdo da tela e abra a subárvore de
memos.
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Figura 23: Subárvore Memos no explorador de projetos

Carregue o primeiro memo “**Types of memos” com CTRL + DUPLO CLIQUE no espaço de trabalho principal (quando a versão
8.4 for lançada, você poderá abrir um memo com um duplo clique. Ctrl + duplo clique abrirá a lista de citações vinculadas).
Dependendo da sua configuração, será aberto de maneira flutuante ou no primeiro grupo de guias. Se abrir flutuado,
acople a janela.
Agora mova-o para o final da página: clique na seta para baixo e selecione NOVO GRUPO DE G UIAS / ABAIXO. Brinque um
pouco mais abrindo itens a partir do explorador de projetos e mova-os para novas guias ou entre guias.

Figura 24: Personalize seu espaço de trabalho para que ele atenda às suas necessidades
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Criando um Novo Projeto
Na sequência, mostraremos como criar um novo projeto e como adicionar documentos. Você pode usar este projeto para os
exercícios sobre codificação, sobre como criar grupos e trabalhar com comentários e memos. Para todos os exercícios
subsequentes, no entanto, recomendamos trabalhar com o projeto de amostra fornecido.

Figura 25: Criar um novo Projeto

Para criar um novo projeto clique em ARQUIVO para abrir o menu de contexto.
Selecione NOVO. Clique no botão CRIAR NOVO P ROJETO. Digite um nome de projeto como "Meu primeiro projeto" e clique em
CRIAR.

Tutorial em Vídeo ATLAS.ti 8 Windows Criando um Novo Projeto

Adicionando Documentos
Para adicionar documentos, clique no botão ADICIONAR DOCUMENTOS na guia INÍCIO ou clique no iniciador da caixa de diálogo
(seta para baixo).
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Figura 26: Removendo documentos de um projeto

Se clicar em "Adicionar Documentos", poderá selecionar arquivos individuais. Se quiser adicionar pastas inteiras ou vincular
arquivos multimídia maiores (áudio / vídeo) ao projeto, clique no iniciador da caixa de diálogo. Todos os documentos
adicionados a um projeto são copiados e se tornam arquivos internos do ATLAS.ti.
Como os arquivos de áudio e vídeo podem ter um tamanho considerável, você tem a opção de vinculá-los. Isso significa que
eles permanecem no local original e são acessados a partir de lá. De preferência, esses arquivos não devem ser movidos para
um local diferente. Se os arquivos precisarem ser movidos, você terá de vinculá-los novamente ao projeto. O ATLAS.ti vai
alertá-lo se não conseguir mais acessar os arquivos.
Todos os documentos adicionados são numerados de maneira consecutiva, começando por D1, D2, D3 e assim por diante.
Este Guia Rápido trabalha com arquivos de texto. Em breve, também disponibilizaremos outros exemplos de projetos
que mostram como trabalhar com documentos de áudio / vídeo e geodocumentos.

Tutorial em Vídeo: ATLAS.ti 8 Windows - Adicionando Documentos ao Projeto

Removendo / Excluindo Documentos de um Projeto
Se você tiver adicionado documentos acidentalmente ou se quiser removê-los do projeto por outros motivos, poderá
selecionar um ou mais documentos no Explorador de Projetos à esquerda, clicar com o botão direito do mouse e selecionar
a opção EXCLUIR no menu de contexto. Ou abrir o Gerenciador de Documentos, selecionar um ou mais documentos e clicar o
botão EXCLUIR DOCUMENTO(S) na guia INÍCIO .
No Gerenciador de Documentos selecione os documentos que você deseja remover e clique o botão EXCLUIR DOCUMENTO(S).
Não haverá confirmação de exclusão.
Se excluir um documento por engano você poderá sempre usar a opção D ESFAZER na barra de ferramentas de Acesso Rápido.
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Figura 28: Renumerando
Documentos

Figura 27: Excluindo vários documentos no Gerenciador de Documentos

Após a exclusão de documentos a numeração consecutiva pode estar desativada.
Para renumerar documentos em ordem consecutiva novamente selecione a guia FERRAMENTAS no Gerenciador de
Documentos e a opção R ENUMERAR DOCUMENTOS .

Salvando Projetos
Para salvar um projeto clique no ícone Salvar na barra de ferramentas Acesso Rápido (veja à esquerda) ou selecione
ARQUIVO / SALVAR .
Projetos ATLAS.ti e todos os documentos que você adiciona a um projeto são armazenados na pasta do aplicativo no seu
computador. A pasta de aplicativos do Windows é chamada: AppData e pode ser encontrada na pasta pessoal da sua conta
de usuário.
Figura 29: Barra de acesso rápido
AppData\Roaming é uma pasta do sistema e não é destinada a acesso pelo usuário. Os arquivos nessa pasta não

podem ser usados fora do ATLAS.ti.

Para alterar a localização padrão de armazenamento de dados do ATLAS.ti consulte o capítulo “Alternando Bibliotecas” no
manual completo.

Backup e Transferência de Projetos
Para criar um backup do projeto ou uma versão que você possa transferir para um computador diferente selecione ARQUIVO
/ EXPORTAR.

Figura 30: Exportação de projeto

Clique no botão P ACOTE DE PROJETOS . Isso abre o Gerenciador de Arquivos do Windows. Selecione um local para armazenar o
arquivo do pacote do projeto.
O nome padrão do pacote é o nome do projeto. Você pode renomear o arquivo do pacote neste ponto. No entanto,
observe que renomear o pacote não altera automaticamente o nome do projeto. Pense no arquivo do pacote do projeto
como uma caixa que contém o projeto. Colocar um rótulo diferente na parte externa da caixa não altera nada que esteja
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dentro, que é o seu projeto com todos os segmentos codificados, comentários, memos, redes, etc. e todos os
documentos que foram adicionados a ele.

O arquivo do pacote do projeto pode ser usado como backup e também pode ser usado para transferir o projeto para um
computador diferente. Ele pode ser lido tanto pelo ATLAS.ti 8 Windows como pelo ATLAS.ti Mac 1.5 e posterior.
Tutoriais em Vídeo:
• ATLAS.ti 8 Windows - Exportando o Projeto
• ATLAS.ti 8 Windows - Transferência do ATLAS.ti 7 para o ATLAS.ti 8

Iniciando a Análise de Dados
Recomendamos que para os exercícios a seguir você trabalhe com o projeto de amostra: Children & Happiness sample (stage
1). Ele contém 1 documento PDF, 4 documentos do Word e 2 imagens. Pode ser baixado aqui. Ou visite nosso site: projetos de
amostra.

Importando o Projeto
Depois de fazer o download do projeto selecione ARQUIVO / NOVO / IMPORTAR PACOTE DE P ROJETO
Selecione o projeto que acabou de baixar e abra-o.
Não é necessário renomear o projeto para este exercício. Basta clicar IMPORTAR .

Figura 31: Diálogo Importar Pacote de Projeto

Organizando Dados do Projeto
Muitas vezes os dados vêm de diferentes fontes, locais, entrevistados com vários históricos demográficos, etc. Para facilitar
o manuseio dos diferentes tipos de dados eles podem ser organizados em grupos de documentos. Grupos de documentos
permitem acesso rápido a subconjuntos dos dados. Eles podem ser usados para comparações analíticas em etapas
posteriores da análise ou para propósitos administrativos em projetos de equipe, por exemplo, criando um grupo que contém
todos os documentos para o codificador 1, outro grupo que contém os documentos para o codificador 2 e assim por diante.
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Dependendo dos seus dados, você pode incluir uma comparação de grupos diferentes com base em categorias como sexo,
profissão, idade, renda, localização, bem como tipos de dados e fontes. No ATLAS.ti um único documento pode ser membro
de vários grupos. Por exemplo: “Sexo: feminino" / "Profissão: professor" / "Faixa etária: 31 - 40 " e assim por diante. Ao
consultar dados você pode combinar os vários grupos conforme necessário.
Os grupos podem ser criados de duas maneiras: no painel lateral do Gerenciador de Documentos ou no Gerenciador de Grupo
de Documentos. Ambas as opções são explicadas abaixo.
Tutorial em Vídeo: ATLAS.ti 8 Windows - Agrupando os Documentos do Projeto

Cri a ndo Grupo s de Do cumentos no Gerenci a do r de Do cumento s
Abra o Gerenciador de Documentos com um clique no botão DOCUMENTOS na guia INÍCIO.
Mantenha pressionada a tecla CTRL para selecionar os documentos D1 e D5 e, em seguida, arraste e solte os documentos
selecionados no painel lateral à esquerda.

Como nome do grupo de documentos insira “Artigos acadêmicos” e clique CRIAR ou ENTER .
Em seguida, crie um grupo para D2, D3 e D4 e chame-o de "Dados do blog". E um terceiro grupo "Imagens" para D6 e D7.
Como mencionado acima, os grupos de documentos podem ser usados para acessar facilmente subconjuntos dos dados.
Clique, por exemplo, no grupo "Dados do blog". Isso filtra a lista dos documentos e os únicos que permanecem na lista são os
do grupo selecionado:

Depois que um grupo é definido como filtro uma barra amarela aparece acima da lista de documentos. Para redefinir o filtro a
fim de ver todos os documentos novamente, clique no X no lado direito da barra amarela.

Cri a ndo Grupo s no Gerencia do r de Grupo s
Para abrir o Gerenciador de Grupos de Documentos selecione a guia INÍCIO. Clique no menu suspenso para documentos e
selecione GRUPOS DE DOCUMENTOS .
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Figura 34: Adicionando documentos ao grupo de documentos

No Gerenciador de Grupos selecione o botão Novo Grupo e insira um nome.
Em seguida, selecione documentos no lado direito do painel: 'Documentos não agrupados' e mova-os para o lado esquerdo
'Documentos agrupados'. Você pode clicar duas vezes em cada documento que deseja mover ou destacar vários
documentos e clicar no botão com a seta para a esquerda ( < ) para movê-los.

Remo vendo Memb ro s do Grupo
Remover membros funciona ao contrário da maneira mostrada anteriormente: selecione um grupo de documentos. No painel
'Documentos agrupados', selecione os documentos que devem ser removidos do grupo e clique no botão com a seta para a
direita ( > ).

E xcl ui ndo um Grupo
Selecione um grupo no gerenciador de grupos e clique no botão EXCLUIR na faixa de opções.

Explorando o Conteúdo de Documentos de Texto
Cri a ndo N uvens de Pal a vras e Li s ta s de Pa la vras
Uma maneira rápida de ter uma ideia do conteúdo de um documento de texto é criar uma nuvem ou lista de palavras.
Para criar uma nuvem ou lista de palavras para apenas um documento, clique com o botão direito do mouse em um
documento de texto no painel de navegação e selecione a opção NUVEM DE PALAVRAS / LISTAS DE PALAVRAS .
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Figura 35: Nuvem de Palavras para um documento

A barra de ferramentas Nuvem de Palavras fornece várias opções, como visualização em espiral ou de máquina de escrever,
várias opções de classificação na exibição da máquina de escrever e um controle deslizante para limitar o número de palavras
mostradas pela frequência de ocorrência.

Figura 36: Opções de Nuvem de Palavras

Você pode definir um limite para ver cada palavra que ocorre pelo menos 1 vez ou mais, para mostrar apenas palavras que
ocorrem pelo menos 5 ou 10 vezes. Palavras que não devem ser contadas podem ser excluídas. Para tanto você precisa
primeiro criar uma lista de exclusão e depois selecioná-la. Veja o manual do programa para uma descrição mais detalhada.
Tutorial em Vídeo: ATLAS.ti 8 Windows - Nuvens de Palavras
Para criar uma nuvem de palavras ou uma lista de palavras a partir de vários documentos, abra o Gerenciador de
Documentos com um clique no botão D OCUMENTOS na guia INÍCIO .
Selecione um ou mais documentos - grupos de documentos como filtros também são úteis aqui - e selecione a opção
Nuvem de Palavras ou Lista de Palavras na faixa de opções.
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Figura 37: Criando uma nuvem ou lista de palavras com base em vários documentos

A Figura 38 mostra um exemplo de um relatório de lista de palavras. A visualização D ETALHES fornece uma contagem
separada por documento. Além disso, você pode selecionar para ver porcentagens relativas além das contagens absolutas.

Figura 38: Lista de palavras para os documentos selecionados

A exportação do Excel oferece as seguintes opções:
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Figura 39: Exportação do Excel para listas de palavras

Lendo Dados, Percebendo e Marcando Coisas Interessantes
Com base na nuvem de palavras você tem uma primeira impressão de quais palavras foram usadas por seus entrevistados ou
pelo autor de um relatório. No entanto, na maioria dos casos isso não substitui uma leitura mais detalhada do texto. O
significado está geralmente escondido nas entrelinhas. Assim, o próximo passo é tornar-se mais familiarizado com os dados.
Se você já fez transcrições de gravações de áudio provavelmente está familiarizado com o texto e poderia começar a codificar
os dados imediatamente. No entanto, gostaríamos de convidá-lo a seguir o próximo exercício, pois ele introduzirá uma
importante característica do ATLAS.ti: o nível de citação.

Criando Citações
O nível de citação no ATLAS.ti é um recurso exclusivo, que não apenas facilita as abordagens interpretativas muito melhor do
que em outros programas, mas também adiciona funcionalidades que são interessantes para uma ampla gama de
abordagens analíticas, como o trabalho com hiperlinks.
Se ainda não tiver feito isso, por favor abra o projeto de amostra Children & Happiness (stage 1). O foco deste exercício
está nos aspectos técnicos para mostrar os cliques do mouse que você precisa conhecer.
D1 ainda deve estar aberto desde o último exercício. Se não estiver, abra-o a partir do painel do navegador à esquerda.
Em seguida, abra o Gerenciador de Citações (clique na guia INÍCIO , clique no botão CITAÇÕES). O Gerenciador de Citações é
aberto flutuando. Acople-o e mova-o para um novo grupo de guias à direita para que você possa ver o documento e o
Gerenciador de Citações lado a lado.
Clique na guia do documento D1 para que ela se torne a guia ativa. A faixa de opções na parte superior deve mudar
automaticamente e mostrar as opções para D OCUMENTO . Se isso não acontecer, clique na guia Documento.
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Figura 40: Gerenciador de Documentos e de Citações carregados em duas regiões próximas umas das outras

Se você precisar de mais espaço na tela, feche o navegador no lado esquerdo.
Comece a ler o artigo e realce uma passagem que considerar interessante da mesma forma que faz com uma caneta para
marcar texto ao ler um artigo de jornal.
Para tornar sua "marcação" permanente no ATLAS.ti precisamos criar uma citação.
Depois de destacar algo no documento vários botões da faixa de opções ficaram ativos. Selecione a primeira opção: CRIAR
CITAÇÃO L IVRE .

Figura 41: Crie uma nova citação sem ter que codificar imediatamente

Você verá agora uma primeira entrada no Gerenciador de Citações.
Clique nela para visualizar o conteúdo da citação na área de visualização.
Ao lado dessa área você vê um campo de comentários. Escreva algum texto no campo de comentários.
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Figura 42: Gerenciador de Citações com área de visualização e campo de comentários

Observe na tela, enquanto você trabalha no Gerenciador de Citações, a guia ativa na faixa de opções muda para CITAÇÕES .
Entre outras opções, você encontra uma para renomear citações. Por padrão, o nome da citação consiste dos primeiros 60
caracteres do texto selecionado. Para todos os outros tipos de mídia, o nome do documento é usado.
Observe, por exemplo, que a primeira sentença do artigo pode ser mais bem entendida como um gancho. Renomeie a
citação clicando com o botão direito do mouse e selecionando a opção R ENOMEAR . Altere o nome padrão para "gancho para
artigo". Você pode ler a citação completa no campo de visualização.
Adicione mais algumas citações, escreva comentários e renomeie-as de tal forma que o novo nome seja um resumo do
conteúdo (cf. Figura 43).

Figura 43: Renomeando citações para resumir o conteúdo, adicione as primeiras interpretações em forma de comentários

Cada citação tem um ID que consiste no número do documento e um número que indica a ordem cronológica de quando uma
citação foi criada. Assim, a citação 1:4 foi criada após a citação 1:3, a citação 1:3 após a citação 1:2 e assim por diante. Mais à
direita, você encontra uma coluna com a posição inicial e final para cada citação. A densidade ainda é 0 para todas as citações
uma vez que "Densidade" indica o número de códigos vinculados a uma citação.
À medida em que a lista de citações vai ficando longa e que precise procurar por uma citação em particular - um projeto
totalmente codificado pode ter centenas ou até milhares de citações - você poderá usar o campo de pesquisa no topo da lista
de citações.
Se quiser economizar espaço na tela e ainda não estiver codificando os dados, oculte a coluna "Códigos" no Gerenciador de
Citações: selecione EXIBIR e desative CÓDIGOS.
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Figura 44: Escondendo o painel lateral no Gerenciador de Citações

Tutorial em Vídeo: ATLAS.ti 8 Windows - Criando Citações

Criando Hiperlinks
Um hiperlink é um vínculo nomeado entre duas citações. Se, por exemplo, você perceber que uma declaração em um relatório
ou entrevista está explicando uma declaração anterior com um pouco mais de detalhes, você pode vincular as duas usando a
relação "explica". Ou você pode encontrar uma declaração contraditória ou de apoio. Estas são apenas algumas das relações
padrão que acompanham o software. Se elas não se encaixarem no que deseja expressar, você pode criar relações definidas
pelo usuário no Gerenciador de Relações (guia INÍCIO / botão L INKS / R ELAÇÕES no menu suspenso).

Figura 45: Gerenciador de Relações para Hiperlinks

Para criar um hiperlink você pode simplesmente arrastar e soltar uma citação em cima de outra no Gerenciador de Citações
ou na área de margem. Ou selecione uma citação no Gerenciador de Citações, clique no botão ORIGEM DO L INK na faixa de
opções, selecione outra citação e clique no botão DESTINO DO L INK na faixa de opções. A Figura 46 mostra a opção arrastar e
soltar.
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Figura 46: Vinculando duas citações por meio de arrastar e soltar no
Gerenciador de Citações

Pratique a vinculação das citações que você já criou.
Você verá alguns símbolos sendo adicionados ao ID da Citação:

Figura 47: Lista de citações comentadas e com hiperlinks

Aqui está o que eles indicam:
Símbolo

Explicação

~

A citação tem um comentário

<

A citação é origem de um hiperlink

>

A citação é destino de um hiperlink

<>

A citação é tanto origem como destino, assim pelo menos duas outras citações estão vinculadas

Agora olhe para a área de margem; lá você também vê os hiperlinks que acabou de criar:
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Figura 48: Exibição de citação e hiperlinks na área de margem

Apenas um último exercício antes de começarmos a codificação de segmento de dados:
Tudo o que você faz no ATLAS.ti pode ser visualizado em redes. Isso se aplica a qualquer coisa, seja criar hiperlinks, codificar
dados, vincular memos, adicionar componentes a um grupo etc.
Vejamos agora como os hiperlinks que você criou aparecem em uma rede:
Volte para o Gerenciador de Citações. Se tiver uma citação que seja origem e destino selecione-a (se não tiver uma citação
desse tipo, selecione qualquer outra).
Agora selecione o botão ABRIR R EDE na Citação. Sua rede pode ser semelhante à mostrada em Figura 49.

Figura 49: Rede baseada nos hiperlinks criados

As redes também podem ser criadas dentro da interface gráfica e você tem várias outras opções, algumas das quais serão
mostradas posteriormente na seção de redes. Neste ponto gostaríamos de destacar um benefício adicional na atividade de
renomear citações. Como os nomes são exibidos na rede, isso permite criar modelos dos dados que são significativos e fáceis
de compreender. ‘O gancho para o artigo' <expande> 'questões guia' que são <continuado por> 'pior do que as expectativas…'
e isso é discutido pela citação [1:2] 'evidência consistente de correlação negativa…'
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Codificando Dados
Nesta seção, mostraremos a você como codificar textos e imagens. Você pode continuar trabalhando com o projeto Children
& Happiness (stage 1). Abra o Documento D3: Parenting blog_reader comments. Se a faixa de opções do documento não
estiver na parte superior, clique na guia Documento.

Figura 50: A guia Documento oferece todas as opções necessárias para codificação

Criando e Aplicando Códigos
Use o mouse para realçar a primeira frase que começa com "I was happy before I had kids…"
Em seguida, clique no botão CODIFICAÇÃO ABERTA na faixa de opções do Documento. Como nome digite "mesmo nível de
felicidade" e clique em CRIAR . Também é possível codificar uma seleção com vários códigos. Você pode inserir tantos
códigos quantos se apliquem (veja Figura 44).

Figura 51: Diálogo Codificação Aberta

Uma alternativa é clicar com o botão direito do mouse na seção destacada e escolher CODIFICAÇÃO ABERTA no menu de
contexto (Veja Figure 52).
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Figura 52: Codificando um segmento de texto usando o menu de contexto

O segmento codificado é exibido na área de margem. Uma barra marca o tamanho do segmento codificado (= citação) e o
nome do código aparece ao lado dela. Ao codificar os dados dessa maneira, uma nova citação é criada automaticamente e o
código é vinculado a essa citação.

Figura 53: Exibição da margem do segmento de dados codificado

Em seguida, destaque a parte restante do parágrafo começando em "However…" e terminando com "... irresponsibility".
Aqui três questões podem ser codificadas. Clique no botão CODIFICAÇÃO ABERTA novamente e digite três códigos:
•criação é trabalho duro
•efeitos da criação
•cultura narcisista
Quando terminar de digitar os nomes dos códigos, clique no botão CRIAR. A área de margem agora se parece com isso:

Figura 54: Exibição de códigos e citações na área de margem

O trabalho que você fez até aqui também está visível no Explorador de Projetos à esquerda.
Dê uma olhada no Explorador de Projetos e abra as subárvores para D3 e para os códigos:
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Figura 55: O Explorador de Projetos depois que alguns códigos foram criados e
vinculados

Os números por trás das citações 3:1 e 3:2 indicam as posições inicial e final do documento pelo número de caracteres. Os
números por trás dos códigos (1-0) significam que o código foi aplicado 1 vez (magnitude = 1) e que ainda não foi vinculado a
outros códigos (densidade = 0). A densidade permanece 0 até que o pesquisador vincule manualmente códigos a outros
códigos, principalmente em estágios posteriores da análise, se os relacionamentos entre os códigos se tornarem aparentes. A
densidade não é um valor calculado pelo software. Ela aumenta quando o pesquisador começa a vincular códigos entre si
(veja “Trabalhando com Redes e Links" na página 53).
Tutorial em Vídeo: ATLAS.ti 8 Windows - Codificando Documentos de Texto

Codificando Arquivos PDF
Arquivos PDF podem ser arquivos de texto ou de imagem. Às vezes, os usuários adicionam acidentalmente um PDF de
imagem e se perguntam por que não podem selecionar nenhum texto. Se isso acontecer, mas você quiser selecionar texto,
será necessário recriar o arquivo PDF fazendo um scanner de OCR no arquivo de imagem PDF. Em muitos criadores de PDF
atuais essa é uma opção do software e nenhuma verificação física adicional é necessária.
Um arquivo PDF de texto pode conter imagens e no ATLAS.ti você pode selecionar e codificar textos e imagens dentro do
mesmo documento.
Se você quiser codificar o texto, selecione-o como faria em um arquivo do Word.
Se você quiser codificar uma imagem dentro de um arquivo PDF, desenhe uma área retangular com o mouse, como se
fosse codificar uma imagem (veja “Codificando uma imagem" na página 39). O Documento 1 é um documento PDF.
Experimente.
Tutorial em Vídeo: ATLAS.ti 8 Windows - Codificando Documentos de Áudio e Vídeo

Aplicando Códigos Existentes
Agora, gostaríamos de convidar você a continuar a codificar o documento um pouco mais. Se você encontrar uma passagem
que gostaria de codificar com um código já existente, poderá fazer isso arrastando e soltando no Explorador de Projetos ou
abrindo o Gerenciador de Códigos como mostrado anteriormente. Acople o Gerenciador de Códigos em um novo grupo de
guias à direita.

Figura 56: Abra a lista de códigos
no navegador.

ATLAS.ti 8 Windows - Guia Rápido

34

CODIFICANDO DADOS

Como mostrado em Figura 57 você pode arrastar e soltar um código do navegador do lado esquerdo para um segmento de
dados destacado ou a partir do Gerenciador de Códigos.
Se usar o navegador à esquerda para codificação recomendamos que abra apenas a lista de códigos. Para fazer isso, clique
em Códigos na faixa de opções (veja à esquerda). A lista de códigos tem um campo de pesquisa, o que facilita a navegação se
a sua lista de códigos ficar mais longa. Você também pode selecionar vários códigos mantendo pressionada a tecla Ctrl.

Figura 57: Arrastar e soltar codificação para aplicar códigos existentes

Outra opção é usar CODIFICAÇÃO EM L ISTA.
Clique no botão Codificação em Lista na faixa de opções. Uma janela é aberta mostrando todos os códigos existentes.
Insira uma palavra ou algumas letras que ocorram em algum lugar em um código já existente. A lista será reduzida e
mostrará apenas os códigos que contêm o termo de pesquisa. Selecione um ou mais códigos da lista e clique no botão OK.

Figura 58: Janela Codificação por Lista: insira um termo de pesquisa para encontrar
rapidamente o código que você está procurando
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Modificando o Comprimento de um Segmento Codificado
Modificar o tamanho de uma citação é fácil. Selecione a citação clicando na barra de citação ou no código na área de margem
e mova a “alça” na forma de pequenos círculos laranja para a direita, para a esquerda, para cima ou para baixo, dependendo
se você deseja encurtar ou alongar a citação:

Figura 59: Modificando o comprimento de uma citação

Substituindo um Código
Se você quiser substituir um código vinculado a um segmento de dados basta arrastar e soltar outro código do Navegador ou
do Gerenciador de Códigos sobre ele.

Alterando e Removendo a Cor do Código
Para alterar a cor do código selecione um ou vários códigos no Gerenciador de Códigos e clique no botão MUDAR COR na guia
Códigos. Selecione uma das cores disponíveis.
Da mesma forma, ao remover a cor do código selecione um ou vários códigos no Gerenciador de Códigos, clique no botão
MUDAR COR na guia Códigos e clique em R EMOVER COR .
A cor do código também pode ser modificada em uma rede.
Figura 60: Mudar a cor

Escrevendo Comentários de Código
Comentários de código podem ser usados para várias finalidades. O mais comum é usá-los para definir um código. Se você
trabalha em equipes, talvez queira adicionar uma regra de codificação ou um exemplo. Se trabalha de maneira indutiva,
poderá usá-los para anotar as primeiras ideias de como deseja aplicar esse código. Também pode usá-los para escrever
resumos de todos os segmentos codificados com este código e sua interpretação sobre ele. Existem várias maneiras de
escrever um comentário de código.
Se o Gerenciador de Códigos estiver aberto você poderá usar o campo de comentários na parte inferior da janela.
Na área de margem ou no navegador, você pode clicar com o botão direito do mouse em um código e selecionar a opção
EDITAR COMENTÁRIO . As faixas de opções na parte superior da tela também contêm uma seção de comentários.
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Figura 61: Locais onde você pode acessar a opção de comentário de código

Todos os códigos que possuem um comentário exibem um til (~) no final do nome do código e o ícone do código mostra um
pequeno sinalizador amarelo.
Até que a edição de texto seja totalmente implementada, recomendamos que você escreva somente texto sem
formatação nos comentários. Evite a formatação. Se você copiar e colar texto de algum outro lugar, copie o texto
primeiro em um editor de texto simples antes de colá-lo no editor do ATLAS.ti.

Mesclando Códigos
Você pode começar a codificar de maneira muito próxima dos dados e acabar gerando muitos códigos. Para não ficar com
uma lista muito longa, é necessário agregar esses códigos de tempos em tempos o que significa mesclá-los e renomeá-los a
fim de que eles reflitam um nível abstrato mais alto. Outro motivo para mesclar é perceber que dois códigos têm o mesmo
significado, mas foram usados rótulos diferentes.

Figura 62: Iniciando o procedimento de Mesclar Códigos

Para praticar essa funcionalidade selecione dois ou mais códigos na lista e clique em MESCLAR CÓDIGOS na faixa de opções,
ou clique com o botão direito e selecione a opção no menu de contexto.
Em seguida, selecione qual código deve ser mantido, em outras palavras, o destino para o qual todos os outros códigos
devem ser mesclados e clique no botão Mesclar Códigos.
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Figura 63: Mesclando Códigos

Dividindo um Código
Se você quiser praticar cliques, abra o projeto stage 2 já codificado. Clique aqui para baixá-lo. Veja "Importando o Projeto“
para mais informações sobre como importar um projeto.

A divisão de um código é necessária se você tiver agrupado muitas citações com um tema amplo. Essa é uma abordagem
adequada em uma primeira passada geral para ter uma ideia sobre os dados. Em algum momento, no entanto, esses códigos
precisam ser divididos em subcódigos menores. Pense em uma cesta cheia de frutas. No começo é bom coletar todos os tipos
de frutas, mas a cesta fica muito cheia e você percebe que pode ser uma boa ideia usar cestas separadas para frutas cítricas,
maçãs e bananas.
No projeto de amostra stage 2, existe um código com o nome: “effects pos: improved relationships & position
emotions." A seguir, mostraremos como dividir este código em:
•effects pos: improved relationships
•effects pos: positive emotions
Selecione o código e clique no botão D IVIDIR CÓDIGOS no Gerenciador de Códigos.
Na caixa de diálogo Dividir Código, você verá uma lista das citações codificadas com o código e todos os outros componentes
relacionados. Em Figura 64 apenas as citações são mostradas, todas as outras opções foram desativadas no lado esquerdo.
O ATLAS.ti cria por padrão dois subcódigos, mas é possível adicionar mais clicando no botão Novo Código. Você pode optar
por manter o código original incluindo as citações. Isso significaria que uma citação é codificada com o subcódigo e também
com o código da categoria. Use esta opção com cuidado, pois pode sobrecarregar a margem.
Se não quiser manter o código original, mas não tiver atribuído um subcódigo a cada uma das citações, poderá selecionar
“Manter Citações Órfãs” para não perdê-las. Citações órfãs são citações que não estão vinculadas a nenhum código.
Na coluna 'Códigos' você pode ver se uma citação já foi atribuída a um código ou não (Figura 64).
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Figura 64: Ferramenta Dividir Código

Renomeie os códigos 1 e 2 de modo que um seja chamado 'effects pos: improved relations' e o outro ‘effects pos: positive
emotions'.
Desative as opções "Mantenha o código original" e "Manter Citações Órfãs"
Para começar a dividir selecione um dos subcódigos. Para este exercício vamos usar Código 1
Adicione todas as citações relacionadas a "relacionamentos aprimorados". Clique em cada citação e leia na área de prévisualização. Se ela contém algo sobre relacionamentos aprimorados com parceiros, pais ou comunidade, clique no botão
ADICIONAR para movê-lo para o subcódigo.
Repita isso para o Código 2. Certifique-se de desativar o Código 1 antes de adicionar citações. Se aspectos do Código 1 e 2
estiverem contidos em uma citação, você também poderá adicionar dois ou mais subcódigos.
Depois de classificar todas as citações em seus respectivos subcódigos, clique no botão DIVIDIR CÓDIGO na parte inferior
esquerda.
Dê uma olhada na categoria de código 'effects pos' no Gerenciador de Códigos, ou na lista de códigos no Navegador, para
ver o resultado do processo de divisão.

Figura 65: Resultado da divisão de código

Trabalhando com Grupos de Códigos
Os grupos de códigos ajudam na organização de códigos, facilitam o acesso a códigos específicos de uma longa lista e
permitem criar qualquer tipo de filtro necessário para consultar dados. Como foi explicado para os grupos de documentos
acima, os grupos de códigos também podem ser criados de duas maneiras: no Gerenciador de Grupos de Códigos (clique na
barra de diálogo da guia Código, veja à esquerda) ou no painel lateral do Gerenciador de Códigos. Apenas a última opção é
explicada novamente abaixo. Para a opção Gerenciador de Grupo, veja novamente “Criando Grupos no Gerenciador de Grupos"
na página 21.
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Figura 66: Crie grupos de códigos no navegador

Para criar um grupo no Gerenciador de Códigos, clique na guia INÍCIO e abra o Gerenciador de Códigos clicando no botão
CÓDIGOS .
Selecione alguns códigos, por exemplo, o código “DEFINITION HAPPINESS” e todos os subcódigos e arraste-os para o
navegador no lado esquerdo.
Depois de eliminar os códigos, insira um nome para o grupo de códigos, por exemplo, 'definição de felicidade' e clique no
botão CRIAR.
Se você clicar no grupo de códigos recém-criado, somente os códigos desse grupo aparecerão na lista do lado direito. Isso
permite que você acesse rapidamente códigos em sua lista sem precisar rolar a lista o tempo todo.
Para mostrar todos os códigos novamente clique no X no lado esquerdo do painel amarelo que aparece no topo da lista de
códigos.
Se você estiver interessado conhecer as diferenças entre códigos, grupos de códigos e códigos inteligentes, veja este
vídeo.

Codificando uma Imagem
Carregue um documento de imagem (por exemplo, documento: 'Don't worry be happy').
Selecione uma área retangular e clique no botão CODIFICAÇÃO EM L ISTA na faixa de opções para selecionar da lista de códigos
já existentes.
No campo de pesquisa, insira source, para que a lista mostre apenas os códigos que contêm a palavra source. Selecione
por exemplo 'source: appreciating the moment' e ' source: children' como mostrado na Figure 67.

Tutorial em Vídeo: ATLAS.ti janela 8 - Codificando Documentos Gráficos
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Figura 67: Codifique uma imagem usando a opção Codificação em Lista

Para modificar uma citação de imagem, basta redimensionar o retângulo arrastando uma das alças laranja para uma
posição diferente.

Recuperando Dados Codificados
Existem várias opções para recuperar citações. A seguir, você aprenderá como recuperar citações de um único código.
Recuperações mais complexas estão na seção “Consultando Dados”. Você pode recuperar citações de um único código no
Gerenciador de Códigos e no Gerenciador de Citações. Primeiro vamos explorar a opção do Gerenciador de Códigos:
Abra o Gerenciador de Códigos (e acople-o se ainda não estiver dessa forma).
Em seguida, clique duas vezes em um código. Uma lista de citações codificadas com o código selecionado é aberta. Talvez
seja necessário reposicioná-la para que ela caiba na tela ou acople-a (veja abaixo para obter mais instruções).
Clique em uma citação para visualizá-la no contexto.
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Figura 68: Recuperação de citação no Gerenciador de Códigos acoplado mostrando
uma lista de citações flutuante

A lista de citações recuperadas é exibida flutuante, mas você pode acoplá-la. Isso torna a recuperação de citações mais
conveniente. Se ela estiver acoplada aparecerá no navegador no lado esquerdo. Para acoplar a janela clique na seta para
baixo no canto superior direito (veja a imagem na esquerda em Figure 69).

Figura 69: Recuperando citações por meio da lista de citações acoplada

Figura 70: Visualizar a citação recuperada no contexto

A segunda opção é recuperar citações no Gerenciador de Citações:
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Abra o Gerenciador de Citações.
Selecione um código no painel lateral do Gerenciador de Citações. A lista de citações agora mostra apenas aquelas do
código selecionado. Clicando uma vez em uma citação ela será mostrada na área de visualização. Clicando duas vezes, a
citação será mostrada no contexto do documento.

Figura 71: Recuperando dados codificados no Gerenciador de Citações

A barra amarela no topo mostra o código que você selecionou. Em termos técnicos funciona como um filtro. Esse filtro pode
ser estendido e você pode formular consultas lógicas simples.
Selecione dois ou mais códigos no painel lateral mantendo pressionada a tecla Shift ou Ctrl.
O operador QUALQUER significa: Mostrar citações em que QUALQUER UM dos códigos selecionados se aplicam.
O operador TODOS significa: mostrar todas as citações vinculadas a TODOS os códigos selecionados.
A Figura 72 abaixo mostra QUALQUER citação em relação aos dois códigos selecionados “effects neg: less fun” e “effects
neg: loss of freedom”. Com um clique na palavra “ qualquer”, você pode mudar o operador para 'todos' (ver Figura 73).

Figura 72: Consultas lógicas simples no Gerenciador de Citações

Mudando Operadores:
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Figura 73: Alternando entre o operador QUALQUER e TODOS

TODOS significa que dois ou mais códigos foram aplicados exatamente à mesma citação. É um operador muito restritivo.
Para outras opções de consulta, veja “Consultando Dados" abaixo.

Criando Relatórios
É claro que também é possível criar um relatório das citações recuperadas.
Clique no botão R ELATÓRIO na área da faixa de opções das citações (canto superior direito).
Marque as opções para incluir o conteúdo e os códigos no relatório. Desative todas as outras opções. Clique em CRIAR
R ELATÓRIO. Encontre mais detalhes na seção “Criando Relatórios" na página 60.

Figura 75: Criando um relatório de citações

Se quiser criar um relatório para o Excel, você poderá criar uma planilha separada para cada código. Esta é a opção
"Agrupamento por Códigos", ver Figura 76).
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Figura 76: Opções de relatório do Excel

Trabalhando com Comentários e Memos
Todas os componentes no ATLAS.ti podem ser comentados. Nos exercícios até agora você aprendeu sobre citações e
comentários de códigos. Além disso, você também pode escrever comentários para o projeto, para cada documento, grupo,
rede, link e também para memos. A diferença entre comentários e memos é a seguinte:
Comentários estão sempre ligados a um componente; eles nunca ficam sozinhos. Memos, por outro lado, são objetos
independentes que podem ser vinculados a outros objetos ou usados de maneira independentes e livre. Outra diferença é que
os memos têm seu próprio nome e tipo; eles podem ser agrupados como documentos e códigos, e podem ser escolhidos
como um documento para análise posterior.
As duas tabelas a seguir fornecem uma visão geral dos usos mais comuns de comentários e memos.
Comentários para ...

Uso típico

projeto inteiro

… contém uma descrição do projeto. Veja, por exemplo, o comentário escrito para este projeto de
amostra clicando no botão EDITAR COMENTÁRIO na guia INÍCIO.

documentos

… fornecem meta informações sobre o documento, por exemplo, uma referência de fonte,
comentários sobre uma situação de entrevista, etc. Quando você usa o ATLAS.ti para revisão de
literatura, os comentários podem conter resumos curtos do artigo ou uma avaliação de como e se
você deseja continuar usando-o.

grupos

… descrevem o grupo / como você pretende usá-lo / por que você agrupou os componentes
daquela maneira.

citações

… podem conter uma interpretação do segmento de dados / uma transcrição de um segmento de
vídeo / um resumo do segmento de dados / uma tradução para outro idioma, etc.

códigos

… descrevem o código / fornecem regras de codificação / contêm uma amostra de citações /
resumem ou interpretam o conteúdo codificado.

memos

... podem conter uma nota de outro pesquisador da equipe / de um supervisor que lê o memo / uma
avaliação de onde usar o memo na análise / ideias em andamento para vincular e construir redes em
forma de comentário em um memo analítico.

redes

… descrevem o conteúdo da rede.

links

… descrevem por que os dois componentes (relação código-código ou relação citação-citação) estão
vinculados e por que essa relação foi usada.

A seguir há algumas ideias de como os memos podem ser usados. São provavelmente suficientes para você começar. Mas
não se sinta restrito a essas sugestões. Ao ganhar mais experiência no trabalho com o software você pode ter mais ideias de
como usar memos.
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Memos

Descrição

Tipo

Diário de pesquisa

Resumo das atividades em uma sessão de trabalho. Geralmente há apenas um
diário de pesquisa por projeto. No entanto, se o seu diário de pesquisa ficar
muito longo, você pode dividi-lo em vários memos, por exemplo, um por mês.

método

Questões de pesquisa

Lista e descrições das perguntas de pesquisa.

memo

Notas para membros da
equipe

Coisas que você observa durante a análise e que deseja discutir com a equipe.

para equipe

Ideias

Local de registro das ideias que surgem durante a análise.

memo

No sistema de código

Notas sobre o sistema de código como, por exemplo, ideias sobre refinamento
de código; ideias para categorias em potencial / códigos de ordem superior /
subcódigos; observações para si mesmo sobre locais em que ainda é possível
melhorar.

memo

Memo a fazer

Um memo geral sobre itens que ainda estão na lista de coisas que devem ser
feitas.

memo

Interpretações / respostas para Os memos podem ser usados como um local para escrever análise. Use um
questões de pesquisa
comentário de citação para interpretações em segmentos de dados individuais
e memos para interpretações em um intervalo maior de citações, por exemplo,
uma recuperação por código ou os resultados de recuperações mais complexas
na ferramenta de consulta, os resultados de um código de coocorrência ou de
uma tabela código-documento, etc.

análise

Ao criar um relatório os comentários podem ser incluídos e você pode selecionar quais tipos de comentários incluir.

Criando Memos
Os memos podem ser criados a partir da GUIA INÍCIO ou no Gerenciador de Memos.
Para criar um memo na guia Início, abra o menu suspenso de NOVOS COMPONENTES e selecione NOVO M EMO .
Digite um nome para o novo memo e clique em CRIAR .

Figura 77: Criando um novo memo

Dependendo das suas últimas configurações o editor de memos pode abrir como janela flutuante ou acoplada. Se você
preferir um editor flutuante em vez do modo acoplado poderá alterar isso. O ATLAS.ti se lembrará de suas configurações
preferidas (veja “Trabalhando com Janelas Acopladas e Flutuantes" na página 12).
O Gerenciador de Memos oferece as seguintes opções:
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Figura 78: Opções do Gerenciador de Memos

Abra o Gerenciador de Memos clicando em M EMOS na GUIA INÍCIO ou clique duas vezes no ramo principal no Explorador de
Projetos.
Selecione o memo recém-criado. O tipo padrão é memo. Vamos mudar para 'método'.
Clique no botão D EFINIR TIPO e insira método como novo tipo. Clique em DEFINIR T IPO .

Verifique novamente na coluna Tipo do Gerenciador de Memos se o tipo foi alterado.

Figura 79: Definir tipos no
Gerenciador de Memos

Figura 80: Criar e definir o tipo de memo

Vinculando Memos a Segmentos de Dados
Os memos podem ser vinculados a citações e códigos. Vejamos, por exemplo, os memos que começam com RQ, que significa
'perguntas de pesquisa’. Estes são memos analíticos e a intenção é escrever uma resposta para as questões de pesquisa. Ao
escrever tais memos, você provavelmente encontrará segmentos em seus dados (citações) que ilustram bem os pontos que
está levantando no memo. Para não perder essas citações, você pode vincular o memorando a elas. É assim que funciona:
Arraste e solte um memo do Gerenciador de Memos ou do navegador sobre uma citação (a área destacada) ou para a barra
de citação na área de margem.
Se você soltar um memo no código na área de margem o código será substituído!

Experimente. Arraste e solte o memo RQ2 em duas citações e um código.
A Figura 81 ilustra as várias opções. Na área de margem, o link de memo mostra o ícone de memo em cor magenta.
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Figura 81: Vinculando memos a citações e códigos

Veja o grau de magnitude e de densidade no navegador ou no Gerenciador de Memos. O grau de magnitude é 2 porque você
vinculou o memo a duas citações; a densidade é 5, uma vez que o memo já estava vinculado a cinco códigos.
Você pode ver no navegador à esquerda quais códigos e citações estão vinculados ao memo (veja Figura 81).

Exibindo Links de Memo em uma Rede
Você pode visualizar os links abrindo o memo em uma rede.
A maneira mais fácil de abrir uma rede para um memo é clicar nele com o botão direito (não importa onde esteja, você
pode selecionar um memo na área de margem, no Gerenciador de Memos ou no navegador).
Selecione ABRIR R EDE no menu de contexto.

Figura 82: Opções de layout
Figura 83: Abra uma rede em um memo (aqui um memo foi selecionado na área de margem)

Para criar a mesma visualização como mostrado em Figura 84, clique no botão Layout e selecione a opção 'Árvore
Ortogonal'.
Brinque um pouco com algumas das outras opções de layout e roteamento.
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Figura 84: Rede Memo-Link

Consultando Dados
Visão Geral
Antes de trabalhar com este capítulo e com os capítulos de rede, você pode primeiro querer ganhar alguma prática com
os fundamentos do ATLAS.ti e continuar o Guia Rápido com o capítulo “Trabalhando com Redes e Links" na página 53.

Para todos os exercícios descritos neste capítulo por favor abra o projeto de amostra Happiness & children sample project
(stage 2).
Existem várias maneiras de consultar dados. Você já aprendeu as etapas para uma recuperação simples com base em um
código e com base em vários códigos usando os operadores lógicos QUALQUER ou TODOS (consulte “Recuperando Dados
Codificados" na página 40). A seguir, serão mostradas três outras maneiras de consultar dados:
•Procurando coocorrências de código. Pense nisso como uma tabulação cruzada de códigos.
•Procurando por frequências de código (e conteúdo) em documentos ou grupos de documentos.
•Procurando por combinações de códigos usando operadores lógicos, de proximidade ou semânticos na Ferramenta de
Consulta.
Veja o memo '5 Research Questions'; ele contém cinco perguntas de pesquisa de RQ1 a RQ5. A seguir, mostraremos como
consultar os dados para encontrar respostas para RQ1, RQ3 e RQ5. Você pode praticar suas habilidades ainda mais tentando
encontrar respostas para as duas perguntas restantes.

Análise de Coocorrências de Código - Exemplo
RQ1: Os participantes do blog que têm filhos definem a felicidade de forma diferente daqueles sem filhos? Se fazem isso, como
eles diferem?
No conjunto de dados de exemplo, os casos são incorporados em um documento e codificados com códigos de atributo como
#gender: female e '#fam status: has children' ou '#fam status: no children yet'. Todos os códigos de atributos estão
marcados com uma hashtag. Em cada caso, outras questões são codificadas (ver Figura 85). Com a ajuda das ferramentas de
Coocorrências de Código pode-se descobrir que tipos de problemas são mencionados, por exemplo, por aqueles que têm filhos
e por aqueles que não têm filhos:
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Figu

ra 85: Coocorrências de código na margem

A questão de pesquisa 1 questiona particularmente as diferenças nas respostas em relação a como a felicidade foi definida
pelos entrevistados. Os seguintes três aspectos foram codificados:

Figura 86: Categoria de código DEFINITION HAPPINESS

Agora, vamos ver os códigos de atributos dos entrevistados do blog:

Figura 87: Códigos de Atributo

Há 20 entrevistados que não têm filhos e 74 que têm filhos. Lembre-se de que esses dados vêm de mídias sociais e de que só
coletamos o que estava disponível. Ao analisar as distribuições de frequência em todas as análises subsequentes precisamos
ter em mente que um grupo é muito menor do que o outro e que é necessário considerar os diferentes tamanhos de grupo.
Clique na guia principal ANALISAR e selecione T ABELA DE COOC:

Figura 88: Abrindo a Tabela Código–Coocorrência

Este tutorial em vídeo explica o conceito de coocorrência no ATLAS.ti e mostra como examiná-lo qualitativa e
quantitativamente.
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Em seguida você precisa selecionar os códigos da linha e da coluna. Para este exercício selecione os códigos '#fam: don't
have children’ e '#fam: have children’ para as colunas e todos os códigos de definição de felicidade para as linhas (Figura
89).

Figura 89: Tabela Código–Coocorrência

O primeiro número na célula é o número total de ocorrências, com que frequência a linha e o código da coluna coocorrem. O
número entre parênteses é o coeficiente C. É um número entre 0 e 1 e quanto maior ele for mais forte é a relação entre os
dois códigos.

O coeficiente C é semelhante a um coeficiente de correlação. Ele pode ser interpretado de maneira significativa se o
conjunto de dados contiver um número maior de casos ou se várias instâncias forem codificadas. Você pode (des)ativar o
coeficiente C clicando em 'Mostrar Coeficiente' na faixa de opções. Para mais informações consulte o manual completo.

Clique duas vezes em uma célula na tabela para ver a lista de citações codificadas com os dois códigos coocorrentes. Você
pode decidir se deseja revisar as citações do código da linha ou as citações do código da coluna.
Clique duas vezes em uma citação para visualizá-la no contexto.
Para salvar a tabela no formato Excel, clique no botão Exportado do Excel na faixa de opções da tabela.

Tabulação Cruzada de Códigos por Documentos e Grupos - Exemplo
RQ2: Compare o comentário escrito no blog para pais (D3: Reader comments) com os comentários escritos como resposta ao
artigo da New York Times Magazine (D4: NYTM comments). Mais especificamente, vamos comparar os comentários sobre os
efeitos positivos e negativos da criação de filhos.

Figura 90: Abrindo a Tabela Código–Documento
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Para comparar documentos únicos ou grupos de documentos, clique na guia ANALISAR e selecione T ABELA CÓDIGO–
DOCUMENTO .
No campo CÓDIGOS , selecione todos os códigos com o prefixo 'effects neg' e todos os códigos com o prefixo 'effects pos'.
Para ver quantas entradas (= número de entrevistados) existem nos dois documentos, selecione também o código #blog
entry. Em seguida, selecione os dois documentos D3 e D4 para as colunas.

Figura 92: Opções de
exportação

Figura 91: Tabela Código–Documento

Os resultados mostram com que frequência cada código selecionado foi aplicado em cada documento. Observe que temos
quase o dobro de entrevistados (92) em D3: Reader comments (blog dos pais) em comparação com D4: NYTM comments (47).
Isso significa que, para uma comparação adequada precisamos normalizar os dados. Esta opção ficará disponível com a
versão 8.3 do ATLAS.ti
Se você quiser praticar ainda mais a Tabela Código–Documento poderá examinar as diferenças entre D3 e D4 com base
nas categorias de código razões para ter filhos (= subcódigos de REASONS FOR HC) e razões para não ter filhos (=
subcódigos de REASONS FOR NHC). – O estudo da amostra também inclui dados de pesquisa nos quais os entrevistados
forneceram motivos a favor e contra o fato de terem filhos. Você encontra vários grupos de documentos para os
participantes da pesquisa como sexo ou nível educacional. Você pode vê-los no quarto campo à esquerda na Tabela
Código–Documento. Verifique se são diferenças entre homens e mulheres ou entre diferentes níveis educacionais em
relação a argumentos apresentados para ter ou não filhos.

Comparações entre Documentos e Grupos na Ferramenta de Consulta
Além de recuperar frequências se estiver interessado em comparar documentos ou grupos com base no conteúdo que
codificou, você pode usar a Ferramenta de Consulta.
Para abrir a Ferramenta de Consulta, selecione a guia ANALISAR e, a partir daí, a FERRAMENTA DE CONSULTA .
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No exercício a seguir, consultaremos apenas um código em relação a um documento ou grupo de documentos. Depois de abrir
a ferramenta de consulta você verá que há muito mais opções. Por enquanto, vamos apenas ter uma ideia dessa ferramenta.
Uma consulta mais complexa será apresentada na próxima seção 'Recuperações Complexas na Ferramenta de Consulta'.
Depois de iniciar a ferramenta de consulta, selecione o grupo de códigos “definition happiness” com um duplo clique.

Figura 94: Ferramenta de consulta mostrando uma recuperação simples de um grupo de códigos

Essa recuperação resulta em 19 citações que você vê na parte inferior esquerda da linha de status azul.
Se clicar duas vezes em uma citação poderá vê-la no contexto. Você encontra uma opção de relatório no canto superior
direito da guia Ferramenta de Consulta (mais informações sobre a criação de relatórios na seção “Criando Relatórios" na
página 60).
Com a FERRAMENTA DE ESCOPO, você pode restringir os resultados de uma consulta a um documento ou grupo de documentos
selecionado.
Para filtrar a lista de resultados por documentos ou grupos de documentos, abra a Ferramenta de Escopo clicando na guia
FERRAMENTA DE ESCOPO.
Clique no botão EDITAR ESCOPO. Isso abre uma região adicional.
Selecione o documento D3 como escopo com um clique duplo. Observe que os resultados da consulta no painel no canto
inferior direito mudam. A barra de status na parte inferior agora mostra o número de citações resultantes com base no
escopo que foi definido.
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Figura 95: Definindo um escopo para uma consulta

Com o escopo definido para o documento D3, o número de citações resultantes é 11. Além disso, o ATLAS.ti fornece o número
total de citações do termo que você definiu como escopo (aqui: as 315 citações do documento D3). O termo pode ser tão
simples quanto apenas um documento ou grupo de documentos. Você também pode criar um escopo mais complexo usando
operadores lógicos (E, OU, UM DE e NÃO).
Para alterar o escopo clique no botão EXCLUIR na Ferramenta de Escopo (!). Isso redefine o escopo. Em seguida, selecione
um documento ou grupo de documentos diferente.

Recuperações Complexas na Ferramenta de Consulta
Tutorial em Vídeo: ATLAS.ti 8 Windows - A Ferramenta de Consulta
A Ferramenta de Consulta pode ser usada para consultas simples e mais complexas com base em vários códigos e diferentes
operadores. Para construir uma consulta podem ser usados operadores lógicos, operadores de proximidade e operadores
semânticos. Para mais informações, consulte o manual do programa.

Trabalhando com Redes e Links
A visualização pode ser um elemento chave na descoberta de conexões entre conceitos, na interpretação de descobertas e na
comunicação efetiva de resultados. As redes no ATLAS.ti permitem que você alcance esses três importantes objetivos. Esses
pequenos segmentos dessa grande rede de análise são modelados usando o Editor de Rede, um espaço de trabalho intuitivo
que também é bonito de se ver.

Explorando Redes
O próximo exercício requer que trabalhemos com dados em um estágio posterior de análise, ou seja, um arquivo de projeto
que já contenha alguns códigos. Assim, mais uma vez trabalharemos com o projeto stage 2 (consulte nosso site ou faça o
download diretamente aqui).
Abra a o espaço de Redes no Explorador de Projetos. Selecione a primeira Rede na lista "Children & Happiness" com um clique
duplo.
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Figura 96: Rede Children & Happiness

As redes contêm uma ampla variedade de recursos e opções. Aqui está apenas uma amostra para você começar:
Dependendo do tamanho da tela, amplie ou maximize a rede e ajuste-a ao tamanho da sua janela: AJUSTAR À JANELA . Você
encontra essa opção na guia R EDE e também na guia VISUALIZAR .
Mova um objeto selecionando-o e arrastando-o para diferentes locais na rede.
Clique com o botão direito do mouse em um nó de código ou em um link para visualizar uma série de opções no menu de
contexto.
Experimente algumas das opções fornecidas:

Figura 97: Menus de contexto nas redes fornecem mais opções

Vizinhos são todos os componentes diretamente ligados ao nó selecionado. Códigos coocorrentes são todos aqueles que
codificam segmentos de dados que se sobrepõem a segmentos codificados com o código selecionado (cf. Figura 85).
Tutoriais em Vídeo:
• ATLAS.ti 8 Windows - Visualizando Vínculos em Redes
• ATLAS.ti 8 Windows - Criando e Exibindo Vínculos Semânticos

Em seguida, gostaríamos de convidar você para experimentar as diferentes opções de layout e roteamento encontradas na
guia Visualizar da faixa de opções de rede:
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Figura 98: Opções de layout de rede

A seguir estão apenas dois exemplos:

Figura 99: Layout de rede - exemplo 1

Figura 100: Layout de rede - exemplo 2
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Você deve ter notado que foram alteradas as cores de dois nós.
Para alterar as cores do código na sua tela, selecione um código. Em seguida, selecione a guia R EDE e o botão COR.
Depois de experimentar alguns desses recursos, feche a rede.
Em seguida, selecione a rede 'Hyperlink-Web: Looking at sources of happiness'. Ela contém documentos de imagem e
uma citação gráfica. Selecionando a opção PRÉ -VISUALIZAÇÃO no grupo ESTILO da guia Exibir (Figura 102) você terá
visualizações de documentos de texto, imagem e vídeo e de citações de texto e imagem. Também experimente as outras
opções como mostrar comentários, links virtuais ou frequências.

Criando sua Própria Rede
Existem várias maneiras de criar uma nova rede.
Você pode começar selecionando alguns códigos no Gerenciador de Códigos. Em seguida clique no botão ABRIR R EDE na
faixa de opções Códigos.

Figura 101: Visualização de documentos e citações e exibição de links virtuais

Ou: Na guia Início, abra no menu suspenso da guia NOVOS COMPONENTES e selecione NOVA R EDE . Digite um nome para a nova
rede.
Você pode arrastar e soltar componentes de qualquer lugar no editor de rede.

Figura 102: Grupo de estilos na guia Exibir

ATLAS.ti 8 Windows - Guia Rápido

57

TRABALHANDO COM REDES E LINKS

Arraste alguns códigos, um ou dois documentos, algumas citações e um memo do explorador de projetos para o editor de
rede.

Se você selecionar itens que já foram vinculados em algum lugar no projeto os links aparecerão imediatamente. O
número de links para códigos e memos é exibido se você selecionar a opção "Mostrar Frequências" na guia Exibir.

A rede abaixo contém três códigos, um documento e um memo. Há um link virtual entre o código vermelho e o verde para o
documento D3, pois esses dois códigos foram aplicados no documento 3.

Figura 103: Adicionando componentes a uma rede

Para vincular dois códigos entre si selecione um código. Um ponto vermelho aparece no canto superior esquerdo do nó.
Clique no ponto vermelho com o botão esquerdo do mouse e arraste o ponteiro do mouse para o código que você deseja
vincular.
Solte o botão esquerdo do mouse na parte superior do nó. Uma lista de relações é aberta, consistindo nas relações padrão
mais as relações do projeto atualmente aberto.

Figura 104: Vinculando códigos uns aos outros

Selecione uma dessas relações. Agora os dois códigos estão vinculados.
Repita este processo e vincule outros códigos entre si.
Se você vincular um memo a um código ou um código a um memo não haverá uma lista de relações para escolher.
Relações específicas com propriedades definíveis podem ser usadas para links código–código e para links citação–citação
somente.
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Links entre duas citações são chamados de 'hiperlinks' no ATLAS.ti.
Para adicionar algumas citações à rede você pode arrastar algumas delas a partir do Gerenciador de Citações para a rede ou
importar vizinhos de uma citação para um dos códigos. Para fazer isso, clique com o botão direito do mouse em um
código-nó e selecione a opção IMPORTAR VIZINHOS / IMPORTAR VIZINHOS DE CITAÇÕES.
Por favor, note que a opção importar vizinhos pode acabar adicionando muitos componentes à rede. Se você deseja
manter apenas algumas das citações importadas, realce todas as que não deseja manter, clique com o botão direito e
selecione a opção REMOVER DA VISUALIZAÇÃO. Outra opção é definir previamente um filtro global (veja o manual completo
para mais detalhes)

Com algumas citações na rede, agora você também pode vincular duas citações entre si.
Observe que o tipo de relações que você pode escolher é diferente da lista de relações código-código. Quando vincula citações
entre si você trabalha no nível de dados. Quando vincula códigos uns aos outros você trabalha no nível conceitual. Portanto, o
ATLAS.ti oferece dois conjuntos distintos de relações para essas atividades analíticas.

Figura 105: Uma rede mostrando um link código-código e um hiperlink

Criando e Modificando Relações
Você pode criar uma quantidade qualquer de novas relações e alterar as propriedades das relações existentes. Isso pode ser
feito no Gerenciador de Relações.
Para abrir o Gerenciador de Relações selecione a guia INÍCIO e, a partir daí, o botão L INK. Abra o menu suspenso e selecione
R ELAÇÕES.
Figura 106: Abrir
Gerenciador de
Relações
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Figura 107: Gerenciador de Relações para relações código-código

Na guia Relações você pode alternar entre editar relações Código–Código ou Relações Hiperlink. Você pode definir como deve
ser uma relação em termos de cor, largura e estilo de linha. Além disso, você pode selecionar a direção do layout e a
propriedade formal. A propriedade formal define se uma relação é direcionada (transitiva, assimétrica) ou não direcionada
(simétrica).

Selecione Relações Código–Código e depois Nova Relação e siga os vários passos para defini-la.

Se estiver interessado em aprender mais sobre a teoria de redes e como ela é aplicada no ATLAS.ti você pode assistir ao
seguinte vídeo: Você já se perguntou o que está por trás da função de rede ATLAS.ti?

Exportando Redes
As redes podem ser exportadas em vários formatos de arquivos gráficos, no formato xps e PDF e inseridas em outros
aplicativos.
Para salvar uma rede como arquivo gráfico selecione a guia IMPORTAR & EXPORTAR e depois a opção EXPORTAR BITMAP. Ao
salvar o arquivo, você pode escolher entre os seguintes formatos de arquivo gráfico:

Figura 108: Opções para
exportar redes

Figura 109: Diferentes formatos de exportação para
redes

Para salvar uma rede no formato Microsoft XPS selecione a opção EXPORTAR XPS. O formato XPS é a alternativa da Microsoft
para PDF.
Para criar um arquivo PDF verifique se o gerador de PDF está instalado no seu computador. Nesse caso, você pode selecionar
a opção IMPRIMIR e escolher o gerador de PDF como impressora.
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Criando Relatórios

Visão Geral
Além de fornecer relatórios predefinidos, o ATLAS.ti 8 também permite relatórios configuráveis pelo usuário. Isso significa
que você escolhe o que deve aparecer no relatório. Esses relatórios podem ser exportados como arquivos do Word, PDF ou
Excel.
Os relatórios predefinidos estão disponíveis na Ferramenta de Consulta, no botão Relatório. Para saber o que cada relatório
conte, passe o mouse sobre uma opção para ver a dica da tela:

Figura 110: Você encontra esses quatro relatórios
predefinidos na ferramenta de consulta

Todas as tabelas podem ser exportadas para o Excel como texto ou arquivo gráfico. Por exemplo, dê uma olhada no botão
EXPORTAR da Tabela Código–Documento na guia Analisar. A opção de exportação gráfica converte a tabela para o formato
.png.

Criando Relatórios Word / PDF
Abra o Gerenciador de Códigos e selecione um ou mais códigos. Clique no botão R ELATÓRIO na guia CÓDIGOS .
A primeira opção que você pode querer selecionar é como a saída será classificada. A ordem de classificação padrão é por
código. Se você selecionar vários códigos de grupos de códigos diferentes poderá optar por agrupar a saída por grupos de
códigos. Ou, se você trabalha em equipe, pode querer visualizar as citações pelo usuário que as criou ou modificou.
O próximo passo é selecionar todos os itens que você deseja incluir no relatório:
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Figura 111: Relatório de Códigos

Dadas as seleções feitas em Figura 117 a saída conterá o nome do código e todas as citações com conteúdo completo
vinculadas aos códigos selecionados.
Se você, por exemplo, selecionar 'Hiperlinks' em 'Citações' uma subárvore adicional será aberta e você terá mais opções (Error:
Reference source not found). Se você selecionar apenas Hiperlinks, os IDs e os nomes das citações com hiperlink serão
listados. Se você estiver interessado em ler o conteúdo dos hiperlinks e quiser saber quais códigos foram aplicados a eles,
será necessário selecionar 'Conteúdo' e 'Códigos' também na subárvore Hiperlinks.

Figura 112: Opções adicionais

Clique em CRIAR RELATÓRIO para abrir o relatório. É um relatório somente para leitura.
Clique no botão S ALVAR na parte superior do relatório para salvá-lo como arquivo Word ou PDF

Figura 113:
Salvar o
relatório

Criando Relatórios para o Excel
Em cada gerenciador você encontra um botão para criar um relatório do Excel. Um relatório frequentemente usado é citação
por códigos. Aqui está como você pode gerar um relatório desse tipo:
Abra o Gerenciador de Citações.
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Figura 114: Opções para criar um relatório de citação por códigos

Selecione um ou mais códigos no painel lateral.
Clique no botão EXPORTADO DO EXCEL e selecione as seguintes opções:
A tabela do Excel resultante é a seguinte:

Figura 115: Relatório do Excel para citações por código

Tutoriais em Vídeo:
• ATLAS.ti 8 Windows - Criando um Relatório de Citações Codificadas
• ATLAS.ti 8 Windows - Criando uma Saída de Citações Vinculadas a um Código

Criando um Codebook
Para criar um Codebook, você pode agrupar a saída por grupos de códigos, incluir as descrições (= comentário) de cada
grupo de códigos e as definições para cada código (= comentário de código):
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Figura 116: Configurações possíveis para criar um codebook

Outra opção é usar a opção Exportado do Excel.
Clique no botão EXPORTADO DO EXCEL e selecione as seguintes opções: Código / Comentário / Grupo de Códigos. A Figura 117
mostra um exemplo:

Figura 117: Codebook no formato Excel

Tutorial em Vídeo: ATLAS.ti 8 Windows - Criando Saída de Códigos com Definições

Importando Dados do Survey
Hoje em dia, muitas pesquisas são realizadas online. Um efeito colateral positivo é que (a) todos os dados estão
imediatamente disponíveis em formato digital e (b) os entrevistados frequentemente escrevem longas respostas para
perguntas abertas. Mas mesmo que você trabalhe com pesquisas do mundo "analógico", é muito provável que elas acabem
em uma planilha do Excel™ em algum momento. Independentemente de como suas pesquisas são originadas o ATLAS.ti
pode lidar com elas nesse formato. Um fluxo de trabalho típico para tratar dados de pesquisa é o seguinte:
Pesquisas online podem ser criadas usando várias ferramentas. O que a maioria dessas ferramentas tem em comum é que os
dados podem ser exportados como arquivos Excel™. É disso que você precisa para se preparar para importar no ATLAS.ti.
• Você pode baixar um exemplo de arquivo do Excel aqui.
• Este tutorial em vídeo explica como preparar e importar pesquisas para o ATLAS.ti.
• Saiba mais sobre como trabalhar com dados de pesquisa neste vídeo.
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Preparando Dados de Survey para Importação
Uma pesquisa geralmente consiste do nome da pesquisa, perguntas e respostas de cada entrevistado. As perguntas podem
ser de diferentes tipos:
•Escolha única entre duas (sim / não) ou mais opções
•Múltipla escolha
•Questões abertas
Dentro do ATLAS.ti, estes conceitos são mapeados da seguinte forma:
Conceito de Survey

Conceito ATLAS.ti

Questões abertas:
questão
resposta

Código (e comentário de código)
Conteúdo de uma citação

Escolha Única 0/1

Grupo de documentos

Escolha Única > 2 opções

Grupos de documentos da pergunta mais valor

Múltipla escolha

Grupos de documentos da pergunta mais valor

Com base em prefixos específicos que você adiciona aos nomes de variáveis, o ATLAS.ti interpreta os cabeçalhos e células da
coluna da tabela Excel™ de diferentes maneiras e os transforma em documentos, conteúdo de documentos, grupos de
documentos, citações, códigos, comentários e código grupos. Parece complicado, certo? Nem tanto, basta seguir adiante, na
verdade, é muito fácil!
Os dados são importados com base em casos. Isso significa que cada linha da tabela do Excel™ que é importada da
ferramenta de pesquisa online é transformada em um documento.
Além das respostas às perguntas abertas, informações demográficas como idade, profissão ou faixa etária, respostas a
perguntas de escolha única (sim / não ou que ofereçam mais de duas opções) e respostas a perguntas de múltipla escolha
podem ser importadas. Dentro do ATLAS.ti, tudo isso é mapeado sob a forma de grupos de documentos, um grupo por valor.
!

o nome nas células é usado como nome do documento

^

nome usado no campo do autor por documento

:

um dois pontos indica ao ATLAS.ti para transformar as informações nas células em um grupo. Como todos os
grupos são dicotômicos (0/1), um grupo é criado para cada valor. Por exemplo, as informações escritas na coluna
:Gender são transformadas em dois grupos com os nomes: Gender::male e Gender::female. A informação na coluna
com o cabeçalho has children é a seguinte para grupos: has children::no e has children::yes. A variável educação é
tratada da mesma maneira.

.

pode ser usado para perguntas codificadas com 0 e 1. Um grupo de documentos é criado apenas a partir de
respostas codificadas com 1. Assim, ao importar a tabela de pesquisa de amostra obtemos um grupo que inclui
todos os entrevistados que responderam à pergunta: “Você acha que as crianças trazem felicidade?" com sim, e um
que inclui todos os entrevistados que responderam à pergunta "Você acha que as crianças trazem realização e
propósito?" com sim.

Todas as entradas sem uma notação de prefixo são interpretadas como códigos e o texto nas células como conteúdo para os
documentos baseados em casos.
Se a pergunta for mais longa e um formato curto não for suficiente, o conteúdo completo da pergunta poderá ser adicionado
como comentário de código. Por exemplo, ao usar o cabeçalho da coluna 'Question 1:: Please write down reasons why you
want to have children', Question 1 é usado como nome de código e o texto após os dois dois-pontos é usado como rótulo de
código.
Você pode importar tabelas no formato xls ou xlsx. Caso tenha algum problema, salve a tabela no formato .csv e tente
novamente.
Se você importar a mesma tabela repetidamente linhas com documentos já existentes serão ignoradas. Dessa forma,
você não precisa esperar até que o último entrevistado tenha preenchido o questionário.

Todos os prefixos estão resumidos na tabela a seguir:
Controle de Coluna via Prefixos de Nome de Campo
Prefixo

Resultado

!

esta coluna define o nome do documento

~

esta coluna define o comentário do documento

^

esta coluna define o autor do documento

&

esta coluna define a data do documento. Espera o formato ISO8601

<

Ignore esta coluna. Use isso para excluir material inserido pela ferramenta de pesquisa
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.

Grupo de documentos a partir do nome do campo. Atualmente, a célula precisa conter 1 ou sim para ser
aplicada.

:

Grupos de documentos a partir do nome do campo mais o valor real da célula

#

Grupos de documentos a partir do nome de campo mais valores
Cada cabeçalho de coluna que não tem prefixo é interpretado como código para uma pergunta aberta e o
conteúdo de cada célula dessa coluna como conteúdo de dados que serão adicionados ao documento para
cada caso.

Como Importar Dados do Survey
Se você ainda não fez isso, faça o download dos dados da pesquisa de amostra aqui (ou prepare os seus próprios).
Selecione a guia IMPORTAR & EXPORTAR e, em seguida, o botão S URVEY. Selecione o arquivo do Excel a ser importado e clique
em Abrir. O procedimento de importação inicia. Você vê um relatório de progresso e o ATLAS.ti informa quando a
importação está concluída.

O arquivo do Excel precisa ser fechado no Excel ao importá-lo para o ATLAS.ti.

Inspecionando Dados de Survey Importados
Abra o Gerenciador de Documentos (guia INÍCIO / botão DOCUMENTOS ) e dê uma olhada no que foi adicionado ao projeto:

Figura 118: Gerenciador de documentos depois de importar os dados de survey

Se você não especificar um nome para cada caso, o padrão será case 1, case 2, case 3 e assim por diante. Aqui o nome /
sinônimo de cada entrevistado era conhecido e entrou como autor. Foram criados grupos de documentos com base nas
informações da tabela do Excel. O entrevistado em destaque 'case 6', por exemplo, tem alguma educação universitária, é uma
mulher solteira e não tem filhos. Ela respondeu à pergunta: ‘As crianças trazem felicidade' com sim.
O ATLAS.ti cria automaticamente um grupo que contém todos os dados da pesquisa, caso você trabalhe com dados de várias
fontes.
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Se seus dados não vierem todos de uma vez, você poderá adicionar dados ao mesmo arquivo do Excel e importá-los
novamente. O ATLAS.ti importará apenas as novas informações. Isso também se aplica se você adicionar novas
variáveis.

Cada questão aberta também foi automaticamente codificada com as informações fornecidas no Excel.
Clique duas vezes no caso 6 para abri-lo e abra o Gerenciador de Códigos ao lado (guia INÍCIO / botão CÓDIGOS ).

Figura 119: Conteúdo do documento codificado após a importação de survey

O primeiro código não tem um comentário e o nome completo é usado como rótulo de código porque nenhuma sintaxe foi
adicionada no Excel.
SQ: Reasons for not having children
Para a segunda questão aberta a coluna no Excel foi rotulada:
SQ1:: Reasons for having children
Note que dois dois pontos (::) foram usados como sintaxe. O efeito é que o texto que segue os dois pontos é inserido
como definição de código no campo de comentário do código. O rótulo de código é mais curto e o rótulo completo também
não aparece no corpo do texto, o que pode, por exemplo, afetar nuvens de palavras e contagens de frequência de palavras de
formas indesejáveis.

Trabalhando com Dados de Survey
Analisar os dados da pesquisa requer que você saiba como codificar (veja Codificando Dados, na página 31). Você pode querer
explorar os dados primeiro criando Nuvens de Palavras, veja a página 22) e usando o recurso de autocodificação. A
autocodificação não é explicada neste Guia Rápido. Você encontra a opção de autocodificação na guia Documentos quando
abre o Gerenciador de Documentos.
Depois da codificação, outras opções de análise que são frequentemente usadas com dados de pesquisa são a Tabela
Código–Documento, a Ferramenta de Consulta em combinação com a opção Escopo e, possivelmente, também a Tabela
Código-Coocorrência.
Para mais informações consulte as seguintes seções:
• Tabulação Cruzada de Códigos por Documentos e Grupos - Exemplo
• Comparações entre Documentos e Grupos na Ferramenta de Consulta
• Análise de Coocorrências de Código - Exemplo
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Trabalhando com Dados do Gerenciador de Referências
Visão Geral
O ATLAS.ti é frequentemente utilizado para auxiliar nas revisões de literatura. Veja por exemplo:
•Sobre a Realização de Revisão de Literatura com o ATLAS.ti
•Literature Review using ATLAS.ti 7 - the Concept
•Managing Literature Reviews Using ATLAS.ti
Você pode importar os artigos diretamente de seu Gerenciador de Referências favorito. O pré-requisito é que você esteja
usando o Endnote ou um gerenciador de referência que permita criar uma exportação para o Endnote no formato XML. Este
é, por exemplo, o caso dos seguintes programas:
•Reference Manager
•Mendeley
•Zotero
Você pode coletar muitos documentos em seu gerenciador de referências para uma primeira exibição, ou porque você se
deparou com um artigo que pode ser de algum interesse em algum momento. Você não quer importar todos esses artigos
para o ATLAS.ti, apenas aqueles que quer ver mais de perto e que já identificou como sendo úteis para a revisão de literatura
e para o capítulo teórico. Portanto, recomendamos que prepare os dados no gerenciador de referência de sua escolha, de
modo que a exportação contenha apenas uma pré-seleção de documentos. Como isso é feito é diferente em cada gerenciador
de referência.

Preparando Dados Mendeley
No Mendeley, por exemplo, você destaca os documentos que deseja exportar, clica com o botão direito e seleciona
EXPORTAR. Ao salvar o arquivo, você pode escolher entre os seguintes formatos:

Figura 120: Exportando um arquivo XML do Endnote em Mendeley

Selecione XML ENDNOTE como tipo de arquivo e salve o arquivo.

Preparando Dados Zotero
No Zotero, você encontra a opção de exportação no menu ARQUIVO: EXPORTAR BIBLIOTECA .
Zotero oferece cerca de dez formatos diferentes para exportar. Aqui, selecione também a opção XML Endnote.
Além disso, você pode exportar suas anotações e o conteúdo completo dos documentos. Selecione as duas opções. As
notas serão importadas como comentários de documentos no ATLAS.ti.

Figura 121: Exportando um arquivo XML
Endnote no Zotero
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Importando Dados do Gerenciador de Referências
Para começar a importar o arquivo no ATLAS.ti selecione a guia IMPORTAR & EXPORTAR e o botão GERENCIADOR DE
R EFERÊNCIAS .

Figura 122: Selecione opções de importação

Por padrão, o ATLAS.ti cria grupos de documentos para autores, idioma, nome do periódico, editor e tipo de documento
(artigo de periódico, livro, capítulo de livro, etc.). Outras opções de agrupamento são:

Figura 123: Outras opções de agrupamento

Se você importar documentos de mais de um gerenciador de referências, será útil agrupar documentos por origem para que
você saiba de onde eles vieram.
O nome padrão do documento no ATLAS.ti é o nome do documento como usado no Gerenciador de Referências.
Para classificação e organização mais fáceis, você pode optar por adicionar o nome do primeiro autor e o ano de publicação
ao nome do documento.

Figura 124: Adicionar primeiro autor e ano ao nome do documento

Se apenas o resumo do documento estiver disponível e não o documento completo, você poderá optar por importar o resumo
como um documento:
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Figura 125: Importar resumo como documento se o conteúdo
completo não estiver disponível

Faça suas seleções e clique no botão IMPORTAR .

Inspecionando Documentos Importados
Abra o Gerenciador de Documentos (INÍCIO / DOCUMENTOS ):

Figura 126: Documentos importados de Zotero

Os documentos importados são classificados por autor e ano em ordem alfabética. Além disso, grupos de documentos foram
criados com base nas informações disponíveis. O documento 4, por exemplo, foi publicado na revista Nurse Researcher em
2002 e a fonte é Zotero. O texto inserido como nota no Zotero foi importado como comentário. Se não houver notas para o
documento, a URL do documento será adicionada ao campo de comentários (se disponível).
Para documentos PDF, a visualização mostra apenas a primeira página.
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Dados do Twitter
Importando Dados do Twitter
Esta seção mostra como importar dados do Twitter.
Um exemplo de projeto mostrando como trabalhar com dados do Twitter seguirá mais adiante.

Para importar dados do Twitter, selecione a guia IMPORTAR & EXPORTAR e, em seguida, o botão T WITTER.
Digite uma consulta. Você também pode procurar várias hashtags ou autores usando OU. Por exemplo: #WorldAidsDay|
#HIV|#Aids.
Em seguida, selecione se você deseja importar os tweets mais recentes ou mais populares ou um mix; se deseja incluir
retweets e imagens.

Figura 127: Opções de importação do Twitter

Observe que você só poderá importar tweets da última semana. Além disso, como a seleção final é feita pelo Twitter e
não está sob nosso controle, consultas em momentos diferentes ou em computadores diferentes podem resultar em
tweets diferentes.

Figura 128: Seleção de opções de codificação
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Os dados importados são codificados automaticamente com base na seleção feita:

Os tweets geralmente contêm muito mais hashtags do que o original que você pesquisou. Codificar todas as hashtags
geralmente resulta em um grande número de códigos. Portanto, você tem uma opção para codificar apenas as hashtags
consultadas. Outras opções são codificar todos os autores e todos os usuários do Twitter mencionados, a localização e a
língua.

Por fim, você pode decidir se um link deve ser criado entre autores e locais e entre os autores e os usuários mencionados do
Twitter.

Figura 129: Seleção de opções de link

Inspecionando Dados Importados do Twitter
Carregue o documento importado e codificado automaticamente, por exemplo, do explorador de projetos no lado
esquerdo.
No topo do documento, você pode ver quantos tweets e retweets foram importados e quantos você solicitou. Cada tweet é
codificado com a seleção que você fez.

Figura 130: Dados importados do Twitter

Abra o Gerenciador de Códigos para inspecionar o código e os grupos de códigos que foram criados (guia INÍCIO / botão
CÓDIGOS ):
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Figura 131: Códigos e grupos de códigos criados durante a importação do Twitter

Os grupos de códigos ajudam você a navegar pelos códigos. Clicando no grupo de códigos do Twitter: Idiomas, por exemplo,
você pode ver imediatamente quantos e quais idiomas são usados nos tweets que você importou.

Tutoriais em Vídeo:
• ATLAS.ti 8 Windows - Trabalhando com Dados do Twitter
• ATLAS.ti 8 Windows - Trabalhando com Documentos Geográficos

… E Por Hoje é Só!
Parabéns, você chegou ao final do ATLAS.ti Guia Rápido.
Depois de trabalhar neste guia rápido você tem uma noção geral dos conceitos e funções centrais do ATLAS.ti 8. Você é capaz
de avaliar quão poderosa é a ferramenta e tem uma boa ideia de como ela pode ser usada de maneira produtiva no seu
trabalho diário.
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