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Breve Introdução

O IRAMUTEQ é um software gratuito e com fonte

aberta, desenvolvido por Pierre Ratinaud, que

permite fazer análises estatísticas sobre corpus

textuais e sobre tabelas indivíduos/palavras. Ele

ancora-se no software R (www.r-project.org) e na

linguagem Python (www.python.org).

IRaMuTeQ



Considerações iniciais

No Brasil, seu uso iniciou a partir de 2013 e a área da saúde tem utilizado muito essa ferramenta 

O Iramuteq estabelece uma interface com o software R e prepara a análise multidimensional

dos textos e questionários.

A sua operacionalidade consiste na preparação dos dados e escrever os scripts que são depois

lidos e analisados pelo software R

Os dados mostrados são o resultado da ligação destas duas aplicações.

e está escrito sobre a linguagem python (http://www.python.org)



Considerações iniciais

A análise de dados textuais, ou análise lexical, conforme Lahlou (1994) possibilita que se

quantifique e empregue cálculos estatísticos sobre variáveis essencialmente qualitativas – os

textos (entrevistas, documentos, redações, matérias jornalísticas, artigos, etc.) 

Ou seja, o uso do software não é um método de análise de dados, mas uma ferramenta para

processá-los, portanto, não conclui essa análise, já que a interpretação é essencial e é de

responsabilidade do pesquisador (LAHLOU, 2012)

Neste sentido, os cálculos estatísticos sobre variáveis qualitativas a partir dos textos inseridos

não faz do software um método. Também não faz a análise dos dados, mas é um instrumento

para explorar esses dados. 



ANÁLISES SOBRE CORPUS
TEXTUAIS:
1) Estatísticas textuais clássicas. 

2) Pesquisa de especificidades a partir de segmentação

definida do texto (análise de contraste de modalidades

de variáveis). 

3) Classificação Hierárquica Descendente (CHD)

conforme o método descrito por Reinert (1987 e 1990). 

4) Análise de similitude de palavras presentes no texto. 

5) Nuvem de palavras. 

ANÁLISES SOBRE TABELAS
INDIVÍDUOS /  PALAVRAS:
1) CHD conforme algorítimo proposto por Reinert

(1987). 

2) CHD por matrizes de distância. 

3) Análise de similitude (por exemplo, de palavras

resultantes de evocações livres). 

4) Nuvem de palavras. 

5) Descrição e X 2 . 

Tipos de
análises
possíveis
com o
IRAMUTEQ
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01
COMO BAIXAR E

RODAR O IRAMUTEQ
NO WINDOWS



COMO BAIXAR E RODAR O IRAMUTEQ NO WINDOWS

Acessar o link https://cloud.r-project.org

1º  PASSO – INSTALAR R

https://cloud.r-project.org/


COMO BAIXAR E RODAR O IRAMUTEQ NO WINDOWS

Clique em Instalar R pela primeira vez

1º  PASSO – INSTALAR R



COMO BAIXAR E RODAR O IRAMUTEQ NO WINDOWS

A Professora Carla Andrade alerta pra instalar versão mais antiga, pois Iramuteq foi

criado em 2014 e as versões não roda todas as versões atuais do r e pode criar bug.

1º  PASSO – INSTALAR R



COMO BAIXAR E RODAR O IRAMUTEQ NO WINDOWS

A versão 3.2.1 roda bem no iramuteq e também a versão 3.5.1 que não provocam muito

bug. O site do iramuteq sugere a versão 4.0.3 que deve funcionar bem também.

1º  PASSO – INSTALAR R



COMO BAIXAR E RODAR O IRAMUTEQ NO WINDOWS

Clica em Download

1º  PASSO – INSTALAR R



COMO BAIXAR E RODAR O IRAMUTEQ NO WINDOWS

Instalar r na mesma unidade (Disco Local C) que vai instalar Iramuteq 

1º  PASSO – INSTALAR R



COMO BAIXAR E RODAR O IRAMUTEQ NO WINDOWS

É necessário atualização dos pacotes do R para evitar bugs
Clica em Pacotes e depois Atualizar pacotes

1º  PASSO – INSTALAR R



COMO BAIXAR E RODAR O IRAMUTEQ NO WINDOWS

Escolha uma unidade próxima a você, como BRAZIL (SP ou RJ ou PR)

1º  PASSO – INSTALAR R



COMO BAIXAR E RODAR O IRAMUTEQ NO WINDOWS

São abertas várias janelas como abaixo

1º  PASSO – INSTALAR R



COMO BAIXAR E RODAR O IRAMUTEQ NO WINDOWS

Acessar o link http://www.iramuteq.org/Members/pierre.ratinaud/Rgraph.R/view
Salvar em um local de fácil acesso (Como área de trabalho)

2º PASSO – BAIXAR O RGRAPH.R 

http://www.iramuteq.org/Members/pierre.ratinaud/Rgraph.R/view


COMO BAIXAR E RODAR O IRAMUTEQ NO WINDOWS

Acessar o link http://www.iramuteq.org/telechargement

3º PASSO – INSTALAR IRAMUTEQ

http://www.iramuteq.org/telechargement


COMO BAIXAR E RODAR O IRAMUTEQ NO WINDOWS

Clica em Download

3º PASSO – INSTALAR IRAMUTEQ



COMO BAIXAR E RODAR O IRAMUTEQ NO WINDOWS

Iramuteq e R instalados na mesma unidade C:/Arquivos de programas

3º PASSO – INSTALAR IRAMUTEQ



COMO BAIXAR E RODAR O IRAMUTEQ NO WINDOWS

Para finalizar a instalação do iramuteq, copia o arquivo complementar "Rgraph.R" e cole na past
"Rscripts" substituindo o arquivo já instalado. O campinho para encontrar a pasta geralmente é
"C:Arquivos de programas/ireamute/rscripts

3º PASSO – INSTALAR IRAMUTEQ



COMO BAIXAR E RODAR O IRAMUTEQ NO WINDOWS

Ele pode vir em francês na primeira vez que utilizar.

4º PASSO – ABRIR O IRAMUTEQ



COMO BAIXAR E RODAR O IRAMUTEQ NO WINDOWS

Carrega novamente várias janelas

4º PASSO – ABRIR O IRAMUTEQ



COMO BAIXAR E RODAR O IRAMUTEQ NO WINDOWS

Pode aparecer uma tela apontando que a instalação está incompleta, listando alguns pacotes que

faltam. Clica em Ok e volte para atualizar os pacotes do R. Deve-se aguardar a atualização

completa dos arquivos do software R.

4º PASSO – ABRIR O IRAMUTEQ



COMO BAIXAR E RODAR O IRAMUTEQ NO WINDOWS

Se abrir corretamente, clique em "Edição" e depois "Preferências". 

4º PASSO – ABRIR O IRAMUTEQ



COMO BAIXAR E RODAR O IRAMUTEQ NO WINDOWS

Vá em "Verificar instalação de pacotes R" e clique em "Verificar". Caso inda falta biblioteca a

instalar, vai aparecer nesse momento a tela para selecionar o local mais próximo

4º PASSO – ABRIR O IRAMUTEQ
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PREPARANDO BANCO
DE DADOS TEXTUAIS



PREPARANDO BANCO DE DADOS TEXTUAIS 

1º  PASSO – NÃO USAR CARACTERES ESPECIAIS E ACENTOS

retirar acentos e caracteres especiais a partir de um módulo do visual basic no excel

(https://amds.com.br/funcao-para-remover-acentos-no-excel/)

https://amds.com.br/funcao-para-remover-acentos-no-excel/


PREPARANDO BANCO DE DADOS TEXTUAIS 

substitui ouro preto por ouropreto

2º PASSO – SUBSTITUIR PALAVRAS



PREPARANDO BANCO DE DADOS TEXTUAIS 

Os textos são introduzidos por quatro estrelas (****) seguidos de uma série de (variáveis ilustrativas)

introduzidas com uma * (estrela) separada por um espaço. (exemplo dissertação: **** *n_01 ... Até a

20ª entrevista **** *n_20)

3º PASSO – SEPARAR OS BLOCOS DE TEXTO



PREPARANDO BANCO DE DADOS TEXTUAIS 

Salvar em bloco de notas com formato abaixo com extensão *.txt 

4º PASSO – SALVAR NO BLOCO DE NOTAS
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ABRINDO O

DOCUMENTO NO
IRAMUTEQ



ABRINDO O DOCUMENTO NO IRAMUTEQ

Clique no menu "Arquivo" e em seguida "Abrir um corpus textual"

1º  PASSO 



ABRINDO O DOCUMENTO NO IRAMUTEQ

Escolher "utf_/_sig - all languages" e idioma "portuguese"

2º PASSO – SALVAR NO BLOCO DE NOTAS



As noções de corpus, "texto"
e "segmento de texto"
O corpus é construído pelo pesquisador. É o conjunto texto
que se pretende analisar. Por exemplo, numa pesquisa
documental se um pesquisador decide analisar os 3 artigos
que saíram na sessão de saúde de um jornal, em um
determinado período temporal, o corpus seria o conjunto
destes artigos. Outro exemplo seria um conjunto de 40
transcrições de entrevistas não diretivas sobre um tema,
feitas por um pesquisador no âmbito de um estudo de
casos. E ainda podemos ter, por exemplo, um corpus
composto de 200 respostas a uma questão aberta, que faz
parte de um questionário empregado como instrumento de
uma pesquisa do tipo enquete.



As noções de corpus, "texto"
e "segmento de texto"
Se a análise vai ser aplicada a um conjunto de entrevistas,
cada uma delas será um texto. Caso a análise diga respeito
às respostas de "n" participantes a uma questão aberta,
cada resposta será um texto e teremos "n" textos. Quando
se tratar de artigos de jornais, atas de reuniões, cartas, etc.;
cada exemplar destes documentos será um texto.



As noções de corpus, "texto"
e "segmento de texto"
Um conjunto de textos constitui um corpus de análise.



As noções de corpus, "texto"
e "segmento de texto"
Segmentos de Texto 

São excertos de texto, na maior parte das vezes, do
tamanho de três linhas, dimensionadas pelo próprio
software em função do tamanho do corpus. Os segmentos
de textos que são considerados o ambiente das palavras.
Seu tamanho também pode ser configurado pelo
pesquisador. Numa análise padrão, após reconhecer as
indicações dos textos a serem analisados, é o software
IRAMUTEQ que divide os textos do corpus em segmentos de
texto.



As noções de corpus, "texto"
e "segmento de texto"
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TIPO DE ANÁLISES



TIPOS DE ANÁLISES

Clique em OK e aguarde alguns segundos para que se processe importação dos dados. Em

seguida, na grande janela da direita aparecerá uma breve descrição do corpus, como indicado na

figura 6, onde se pode verificar, o número de Textos e de Segmentos de texto, Formas

identificadas, Ocorrências, e Frequência de Hapax

ABRINDO O DOCUMENTO



TIPOS DE ANÁLISES

Tendo sido realizada a importação do corpus, as análises já podem ser iniciadas. Para realiza-las,

na barra de ferramentas superior, selecione ANÁLISE DO TEXTO (Analyse de texte), e aparecerão
as possibilidades de análise

OPÇÕES DE ANÁLISE



TIPOS DE ANÁLISES

 o software fornece o número de textos e segmentos de textos, ocorrências, frequência média das
palavras, bem como a frequência total de cada forma; e sua classificação gramatical, de acordo
com o dicionário de formas

ESTATÍSTICAS TEXTUAIS

Gráfico de frequências representa no eixo Y o
logaritmo das frequências, ou seja, quantas
vezes uma forma ou uma palavra está
presente no corpus. Enquanto o eixo X
representa a quantidade de palavras.

diagrama de Zipf, que apresenta o
comportamento das frequências das palavras
no corpus, num gráfico que ilustra a
distribuição de frequência X rang



TIPOS DE ANÁLISES

Hapax - palavras que aparecem apenas uma vez

ESTATÍSTICAS TEXTUAIS



TIPOS DE ANÁLISES

Ao selecionar o modo Especificidades e AFC, você deverá escolher a variável categorial em função
da qual deseja realizar a análise

ESPECIFICIDADES E AFC



TIPOS DE ANÁLISES

AFC com projeção das formas e variáeis no plano fatorial

ESPECIFICIDADES E AFC

verbe_sup = verbo colocado em forma suplementar

Codificação das formas gramaticais 
adj = adjetivo 

adj_num = adjetivo numeral 
adj_sup = adjetivo colocado em forma suplementar 
adv = advérbio 

adv_sup = advérbio colocado em forma suplementar 
art_def = artigo definido 

conj = conjunção 

nom = nome 

nom_sup = nome colocado em forma suplementar 
nr = não reconhecida 

ono = onomatopéia 

pro_ind = pronome indefinido 

pre = preposição 

ver = verbo 



Quadrantes superiores direito e esquerdo (QSD e QSE)

e quadrantes inferiores esquerdo e direito (QID e QIE).

Alicerçado nesses gráficos podem ser analisadas as
proximidades lexicais dos componentes do corpus.

O processo de cálculo da AFC resulta do cruzamento
das ocorrências de cada forma léxica do vocabulário do
corpus com as classes resultantes da CHD. De forma a
apresentar as relações existentes entre estas classes
num plano cartesiano fatorial divididos em 4
quadrantes de coordenadas X e Y

TIPOS DE ANÁLISES

AFC com projeção das formas e variáeis no plano fatorial

ESPECIFICIDADES E AFC



TIPOS DE ANÁLISES

Escolha uma das modalidades de classificação

CLASSIFICAÇÃO HIERÁRQUICA DESCENDENTE (CHD)

Número de classes = 4

Número de textos = 8 (o programa reconhece a
separação do corpus em 8 unidades de texto
iniciais). 

Número de segmentos de textos = 21933 (o
programa reparte em 204 segmentos de texto) 

Número de formas distintas = 37209. 

Número de ocorrências = 767.195



Dendograma da CHD

TIPOS DE ANÁLISES

CLASSIFICAÇÃO HIERÁRQUICA DESCENDENTE (CHD)

Com base nessa classificação, outros instrumentos
são disponibilizados: (1) CHD e suas principais
palavras e em seguida a (2) (2) CHD com uma nuvem
de palavras

Dendograma com a frequência de uma palavra no
texto, ou seja, é a quantidade de ocorrências com as
posições do texto em que cada palavra aparece em
percentuais. 

O software divide o corpus em tantas classes
quantas forem as associações resultantes do cálculo
de cada item lexical. 



TIPOS DE ANÁLISES

Em Paramètres du graph, você pode editar a análise, trocar o índice de coocorrências por algum
outro, escolher se será uma árvore máxima ou não, etc. Na 16 aba Paramètres graphiques, por sua
vez, é possível fazer edições gráficas (tamanho do texto, tamanho das arestas, cores, etc)

ANÁLISE DE SIMILITUDE

Assim, quanto maiores forem as palavras,

maior será a sua frequência e contribuição
para a formação da árvore de conexões.

Permite visualizar alguma ligação entre os
elementos textuais, por meio de indicações
de conexidade entre as palavras. Neste
sentido, as palavras maiores e em negrito
demonstram sua relevância para essa
ligação



TIPOS DE ANÁLISES

Esta é uma análise mais simples, que trabalha com a representação gráfica em função da
frequência das palavras

NUVEM DE PALAVRAS

Quanto maior e mais centralizada estiver uma
palavra na nuvem, maior será o grau de sua citação.

E, quanto mais afastada e menor for seu tamanho,

menor será o seu grau de avocação.
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Obrigado!

@gilsonantunes


