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Relembrando...Relembrando...

TEMA
PROBLEMA
HIPÓTESES

COLETA DOS
DADOS

Por meio de:

Pesquisa bibliográfica

Análise documental

Observação

Entrevista

Questionário

ANÁLISE DOS
DADOS



ANANÁÁLISE DOS DADOSLISE DOS DADOS

AnAnáálise lise qualitativaqualitativa do material do material 
coletadocoletado

TransformaTransformaçção dos dados brutos em ão dos dados brutos em 
descobertas finaisdescobertas finais



ANANÁÁLISE DOS DADOSLISE DOS DADOS

TIPOS (MINAYO, 1993):TIPOS (MINAYO, 1993):

nn AnAnáálise de contelise de conteúúdo;do;
nn AnAnáálise do discurso;lise do discurso;
nn AnAnáálise hermenêuticolise hermenêutico--dialdialéética.tica.



ANANÁÁLISE DE CONTELISE DE CONTEÚÚDODO

ORIGEM: Possui relaORIGEM: Possui relaçção direta com a ão direta com a 
pesquisa quantitativa, com a pesquisa quantitativa, com a 
objetividade objetividade –– busca pelo critbusca pelo critéério de rio de 
cientificidade.cientificidade.



ANANÁÁLISE DE CONTELISE DE CONTEÚÚDODO

Pesquisa Pesquisa qualitativaqualitativa::
nn Questionam a minQuestionam a minúúcia da ancia da anáálise de lise de 
freqfreqüüência como critência como critéério de rio de 
objetividade e cientificidade;objetividade e cientificidade;

nn Tentam ultrapassar o alcance Tentam ultrapassar o alcance 
meramente descritivo do contemeramente descritivo do conteúúdo do 
manifesto da mensagem, para manifesto da mensagem, para 
atingir, mediante a inferência, uma atingir, mediante a inferência, uma 
interpretainterpretaçção mais profunda.ão mais profunda.



ANANÁÁLISE DE CONTELISE DE CONTEÚÚDODO

TTéécnicas:cnicas:
nn AnAnáálise de expressão;lise de expressão;
nn AnAnáálise das relalise das relaçções;ões;
nn AnAnáálise de avalialise de avaliaçção ou ão ou 
representacional;representacional;

nn AnAnáálise da enuncialise da enunciaçção;ão;
nn AnAnáálise temlise temááticatica..



AnAnáálise Temlise Temááticatica

Consiste em descobrir os Consiste em descobrir os nnúúcleos de cleos de 
sentidosentido (unidades de significa(unidades de significaçção) ão) 
que compõem uma comunicaque compõem uma comunicaçção cuja ão cuja 
presenpresençça a ou ou freqfreqüüência ência signifiquem signifiquem 
alguma coisa para o objetivo alguma coisa para o objetivo 
analanalíítico visado.tico visado.

Exemplo: dissertaExemplo: dissertaçção + tabela com as concepão + tabela com as concepçções (exercões (exercíício)...cio)...


