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POPULARIZAÇÃO

Utilização em variados 
campos do conhecimento

ADMINISTRAÇÃO
PSICOLOGIA
EDUCAÇÃO

CIÊNCIA POLÍTICA
SOCIOLOGIA
PUBLICIDADE

 
(MOZZATO, 2010)



CONCEPÇÃO
 

Conjunto de TÉCNICAS de análise das
COMUNICAÇÕES  que faz uso de PROCEDIMENTOS

SISTEMÁTICOS e OBJETIVOS de descrição do
conteúdo das mensagens

(BARDIN, 2011)



Para o pesquisador...
 

Disciplina, dedicação, paciência e tempo
 

Intuição, imaginação  e criatividade
 

Rigor e ética
 



Explicitação,
Sistematização 
Expressão do conteúdo de mensagens
 
 
Deduções lógicas (inferência) e
justificadas a respeito da origem das
mensagens
 
Obs.: Condições sociais e históricas de
produção do conteúdo
Exemplo: palavra peça



Dinâmica
 
 

O rigor da objetividade e a fecundidade da
subjetividade



FASES

PRÉ-ANÁLISE

Organização do material
 

Leitura flutuante
Escolha dos documentos

Formulação de hipóteses -
afirmações provisórias

Levantamento das
recorrências (indicadores)

1.
2.
3.

4.

Quadro - Referencial Teórico
 

Definição do corpus de análise



FASES

PRÉ-ANÁLISE

Critério de seleção dos documentos

Exaustividade

Representatividade - Amostragem

Homogeneidade

Pertinência

E o viés?? 



FASES

PRÉ-ANÁLISE

Tipos de documentos
narrativas de informantes-chaves,

relatórios, regimentos, normas e

rotinas, registros, ofícios, jornais de

grande circulação, leis, peças

publicitárias, fotos, imagens, atas de

reuniões, diário de campo, filme, música.



FASES

EXPLORAÇÃO DO
MATERIAL

Codificação do material/
Categorias de análise

 
Unidades de registro -
segmentos de textos
(EXCLUSIVIDADE)

1.

Vamos pensar...

O que é um código?

(rótulo)

 

O que é uma categoria?

(agrupamento)

E o viés?? 



FASES

EXPLORAÇÃO DO
MATERIAL

 

Recorte, agregação e

enumeração

 

(Palavras-chave?)

 

Sentido lógico, teórico

E o viés?? 



FASES

EXPLORAÇÃO DO
MATERIAL

 

Importante

 

Frequência, Recorrência

 

versus

 

Existência

(ROSSI, SERRALVO, JOÃO, 2014) 



FASES

TRATAMENTO DOS
RESULTADOS

Inferência e interpretação
 

Interpretação
Intuição

Análise reflexiva
Análise teórica e crítica

1.
2.
3.
4.

Voltando ao tema

 Código?

(rótulo)

 

 Categoria?

(agrupamento)

E o viés?? 





https://www.youtube.com/watch?

v=cAnFRodk9qQ



Sistematizando nosso conhecimento...

Quadro Referencial Teórico
 

Leitura geral do material coletado
 
2. Codificação para formulação de categorias de análise,
utilizando o quadro referencial teórico
 

1.



Sistematizando nosso conhecimento...
2.1 Recorte do material, em unidades de registro
 
2.2 Definição de categorias - exclusivas, homogêneas, pertinentes, férteis,
objetivas.
 
2.3 Agrupamentos das unidades em categorias
 
2.4 Agrupamento progressivo das categorias - iniciais/intermediárias/finais
 
3. Inferências e interpretação - respaldadas no quadro teórico



Sistematizando nosso conhecimento...

Quadro Referencial Teórico
+

Clareza na objetividade do PROCESSO de análise (passo a passo)
+

Clareza na definição das categorias
 

=
Força de ARGUMENTAÇÃO Teórico-empírico



Sistematizando nosso conhecimento...

Codificação emergente vs a priori
 

Quadro Referencial Teórico



Aprofundando..
Sobre Validade e Confiabilidade
 

faça uma triangulação de diferentes fontes de informações de
dados
use conferências dos membros para determinar a precisão dos
resultados 
use descrição rica e densa para transmitir os resultados
esclareça os vieses que o pesquisador traz para o estudo 

 











Análise de Conteúdo Conceitual



Análise de Conteúdo Relacional



Ex
em

pl
os

Descrição de tendências, processos, aspectos
 
Levantamento de categorias de análise 
 
Explorar relação entre características
 
Identificar estilos, padrões
 
Conhecer fluxos, cenários, traços, mudanças
 
Prever acontecimentos, cenários, mudanças
 
 

PESQUISAS



Ex
em

pl
os Inovação e Gestão Universitária no campo Decolonial:

Estudo do Suporte Normativo de uma Universidade de
Integração Internacional

 
Organizações & Sociedade

(2020)
 

 
 

PESQUISA

 







Ex
em

pl
os  

 
Narrativas de Discentes de Administração Pública sobre

Trabalho, Valores Pessoais e Significados
 

EnANAPG em 2018
 
 

PESQUISAS

 









https://www.youtube.com/watch?

v=LOyX-vgdQGQ



Prof.a. Dra.a Fabiana Almeida

 

Contatos

bianapsq@hotmail.com

(85) 987585909


