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Análise de Conteúdo
A origem da análise de conteúdo remete a 
metodologias quantitativas, cuja lógica se 
baseava na interpretação cifrada do material de 
caráter qualitativo, em que o rigor científico 
invocado era caracterizado pela pretensa 
objetividade dos números e das medidas
(Minayo, 2000). 
Uma breve exposição histórica da evolução da 
análise de conteúdo explicita o seu 
desenvolvimento como instrumento de análise 
das comunicações. Nesse caso, o que a 
diferencia e caracteriza em relação às outras 
técnicas anteriores a ela é a presença de 
processos técnicos de validação.



Análise de Conteúdo

“Um conjunto de técnicas de análise de 
comunicação visando a obter, por 
procedimentos sistemáticos e objetivos 
de descrição do conteúdo das mensagens, 
indicadores (quantitativos ou não) que 
permitam a inferência de conhecimentos 
relativos às condições de 
produção/recepção destas mensagens” 
(Bardin, 1979, p. 42).



Análise de Conteúdo

A definição oferecida por Robert e Bouillaguet
(1997, p. 4) parece-nos ser uma das mais
abrangentes, englobando a perspetiva
descritiva, objetiva e a perspetiva inferencial, 
subjetiva: 
“A Análise de Conteúdo stricto sensu define-se 
como uma técnica que possibilita o exame
metódico, sistemático, objetivo e, em
determinadas ocasiões, quantitativo, do 
conteúdo de certos textos, com vista a 
classificar e a interpretar os seus elementos 
constitutivos e que não são totalmente 
acessíveis à leitura imediata”.



Sete Passos para realizar Análise de Conteúdo

1. Definição do problema, objectivos de trabalho e fundamentação teórica;
2. Organização do Corpus de Dados
3. Leitura dos Dados
4. Categorização e Codificação
5. Formulação de Questões
6. Matrizes de Análise
7. Apresentação dos Resultados
Costa, A. P., & Amado, J. (2017). Análise de Conteúdo em sete passos com o 
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Passo 1 - Definição do problema, objectivos 
de trabalho e fundamentação teórica



Passo 2 -
Organização do 
Corpus de Dados



Passo 3 – Leitura dos Dados



Passo 3 – Leitura dos Dados



Passo 4 –
Categorização e 
Codificação



Passo 4 – Categorização e Codificação



Passo 5 –
Formulação de 
Questões



Passo 5 – Formulação de Questões

Questões de 
Investigação

Perguntas aos 
Dados Codificados

Funcionalidades
webQDA

Alcance ou 
restrições da busca

Observações, 
inferências e/ou 

conclusões

Que hábitos devo 
ter em consideração 
para alcançar os 100 

anos de idade?

Sobre os cuidados 
alimentares qual a 

opinião dos 
entrevistados 

relativamente à 
profissão?

Elaborar uma matriz 
que cruze o atributo 

profissão com as 
subcategorias de 

Alimentação.

Apenas nas 
Entrevistas.

De acordo com as 
entrevistas 

realizadas não 
existem diferenças 

acentuadas na 
opinião

relativamente à sua 
profissão e ao que 
referem sobre os 

hábitos alimentares.



Passo 6 – Matrizes de Análise



Passo 6 – Matrizes de Análise



Passo 7 -
Apresentação dos 
Resultados
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