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«Os procedimentos analíticos descrevem-se como meios sistemáticos
para manipular os dados; são a forma mais externa da análise. Estes
métodos são diversificados, existindo uma extensa gama que vai da
auto-reflexão ao tratamento estatístico, passando pela análise
temática e a análise semântica (Tesch, 1987). Como se pode
observar na proposta seguinte de Miles e Huberman (1984), o
processo de análise de dados prevê os seguintes subprocessos:
recolha de dados, exposição de dados, redução de dados, conclusões
e verificação. Os autores concebem a análise de dados como a
conexão interactiva de três tipos de actividades: redução, exposição
e extracção de conclusões. A redução de dados implica a selecção,
focalização, abstracção e transformação da informação bruta para a
formulação de hipóteses de trabalho ou conclusões. A redução de
dados realiza-se constantemente ao longo de toda a investigação.
Estes dados podem ser reduzidos e transformados, quantitativa ou
qualitativamente, de forma diferente. Neste último caso, utilizam-se
códigos, resumos, memorandos, metáforas, etc. A exposição de
dados é entendida por estes autores como a apresentação organizada
de informação que permite desenhar conclusões e/ou captação da
acção, numa segunda fase. O investigador tem de aceder
necessariamente a uma série de dados que funcionam como uma base
para pensar sobre os seus significados. Pilar Colás (1992b) integra na
exposição de dados a organização da informação que permite extrair
conclusões. Figuras e matrizes são técnicas próprias desta fase de
análise. Estas modalidades de exposição de dados podem ser
importantes não só para a descrição como também para a explicação.
Na primeira, trata- se de ordenar, de forma gráfica, a informação,
realçando relações entre eventos, enquanto que na segunda expõe-se
já determinado nível de explicação. Esta forma de representação da
informação é valiosa porque: a) facilita a memorização das relações
entre a informação, processo indispensável para realizar uma
interpretação exaustiva da mesma, b) facilita a passagem do global
para o particular e vice-versa e c) permite o acesso permanente à
totalidade da informação e a cada uma das fases do processo de
pesquisa (Bertin, 1988:11) (…). As análises válidas são imensamente
apoiadas pela exposição de dados e orientadas para a visão total de
um conjunto de dados, sistematicamente organizados, de modo a
responder às questões subjacentes à pesquisa. Trata-se, portanto, de
um processo sequencial e interativo.»
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