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Resumo: O artigo tem como objeto de estudo o método de Análise de conteúdo como 
ferramenta auxiliar para o pesquisador das Ciências Sociais. Como metodologia utilizamos 
da revisão bibliográfica, onde trazemos a discussão aspectos do método nas pesquisas 
sociais. Analisamos ainda, neste artigo, a aplicação e a relevância do referido método nas 
dissertações defendidas no Programa de Pós Graduação em Ciências Sociais Aplicadas da 
Universidade Estadual de Ponta Grossa nos anos de 2011 a 2013. Como resultados 
podemos observar um grande número de pesquisas defendidas nestes anos de diversas 
áreas que fazem uso da metodologia. 
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Abstract: The article has as object of study content analysis method as an auxiliary tool for 
the researcher of Social Sciences. The methodology we use the review, where we bring the 
discussion aspects of the method in social research. We also analyzed in this article, the 
application and the relevance of that methodology in dissertations in the Graduate Program 
in Applied Social Sciences at the State University of Ponta Grossa in the years 2011 to 2013. 
As a result we can see a large number of research defended these years in various areas 
that make use of the methodology. 
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1. INTRODUÇÃO 

O desconhecimento e a falta de familiaridade com os métodos de pesquisa existentes para 

auxiliar no processo de construção de pesquisas científicas se constituem num dos 

principais problemas para o pesquisador iniciante, deste modo seguindo a proposta da 

disciplina de Metodologia da Pesquisa e Seminário de Dissertação - Programa de Pós-

Graduação em Ciências Sociais Aplicadas (PPGCSA) da Universidade Estadual de Ponta 

Grossa - UEPG, o presente artigo foi elaborado com o objetivo de fomentar uma discussão 

referente ao Método de Análise de Conteúdo e verificar sua utilização como ferramenta no 

processo de pesquisa na área das Ciências Sociais Aplicadas. 

Como procedimento metodológico para este ensaio utilizou-se o levantamento e revisão de 

literatura. Para uma análise empírica da referida metodologia realizamos um levantamento 

das dissertações elaboradas e defendidas no Mestrado nos anos de 2011 a 2013, nas quais 
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os pesquisadores utilizaram-se do método de análise de conteúdo como instrumento de 

análise. Definimos como recorte temporal o período de três anos, considerando a atualidade 

das temáticas de pesquisa e o período de avaliação trienal definido pela CAPES junto aos 

Programas de Pós-Graduação no Brasil. Deste modo selecionamos dezessete trabalhos 

para analisar o modo como esta metodologia foi incorporada nas pesquisas que resultaram 

nestas dissertações. No presente artigo traremos para discussão a definição e descrição do 

método, suas principais utilizações e uma análise da utilização deste método no Programa 

de Pós-Graduação em Ciências Sociais Aplicadas no ano de 2013. 

2. DEFINIÇÃO DE ANÁLISE DE CONTEÚDO E SEUS ASPECTOS 

Segundo Bardin (2011) a análise de conteúdo consiste na combinação de diversas técnicas 

de análise “[...]visando por procedimentos sistemáticos os objetivos de descrição do 

conteúdo das mensagens indicadores [...] que permitem a inferência de conhecimentos 

relativos às condições de produção/recepção [...]” de tais mensagens. (BARDIN, 2005, p. 

48). Portanto, a análise de conteúdo tem como ponto inicial a mensagem manifestada em 

suas diversas formas, buscando decifrar os materiais de pesquisa para além das palavras 

em sua expressão imediata.  

Esta mensagem é transmitida através da comunicação que, segundo Franco (2005), possui 

cinco elementos básicos: um emissor, “(...) um processo codificador que resulta em uma 

mensagem (...); um receptor, ou detector da mensagem e seu respectivo processo 

decodificador” (p. 20). Apenas a mensagem não dá suporte suficiente para que seja 

realizada uma análise, ela deve ser compreendida a partir de uma problematização 

sustentada teoricamente e ancorada na delimitação do objeto de estudo do pesquisador. 

Os objetivos da análise de conteúdo consistem em enriquecer a leitura e interpretação que é 

feita da mensagem passando do entendimento imediato para apreensão dos elementos 

constitutivos do objeto de estudo. A análise de conteúdo, também tem como finalidade 

ultrapassar as incertezas indo além das aparências (BARDIN, 2005). 

Franco (2011), baseada em Bardin (2005), aponta que: a análise de conteúdo é composta 

por uma série de procedimentos e operações que viabilizam sua utilização. Estes 

procedimentos pressupõem de antemão um diálogo constante entre as vertentes teóricas 

utilizadas e o método, perpassando durante todo o processo pelos objetivos do pesquisador. 

Segundo Bardin (2011), o método de análise de conteúdo há exigência de uma pré-análise, 

onde o pesquisador deve eleger quais serão suas unidades de análise.  

A exploração do material se dá partir da coleta dos dados empíricos da pesquisa, o 

pesquisador deve realizar o primeiro contato com os dados a partir de uma leitura que 
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Bardin (2011) chama de flutuante, ou seja, uma primeira leitura onde a autor tem uma visão 

do todo coletado. Em seguida, o pesquisador faz uma seleção do material que será 

submetido à análise. O terceiro passo, diz respeito à formulação de hipóteses e indicadores 

que devem advir da amostra selecionada. E o último procedimento está ligado à 

categorização das unidades de análise, para tal, o pesquisador deve realizar um inventário 

minucioso, separando e isolando as unidades para em seguida realizar sua classificação 

(BARDIN, 2011). 

 É a partir da categorização que o pesquisador fará suas análises, reflexões e inferência 

sobre a pesquisa ou como o autor denomina: a interpretação ou tratamento dos resultados. 

Porém, segundo Bardin (2011) é essencial destacar que a análise de conteúdo não tem um 

procedimento metodológico exato, mas que é empírica e deve ser reinventada dentro do 

processo, devendo ser adequada de acordo com as necessidades da pesquisa. 

 Diante disto, a análise de conteúdo contribui para o delineamento da categoria analítica que 

fundamenta as análises pertinentes ao objeto da investigação. As regras que existem são 

básicas podendo ser utilizadas em sua simplicidade apenas quando o objeto da pesquisa 

almeje respostas generalizadas e simplificadas. 

3. POSSIBILIDADES DE INVESTIGAÇÕES NA PESQUISA SOCIAL A PARTIR DA 
ANÁLISE DE CONTEÚDO 

Minayo (1996) aponta que a pesquisa no âmbito das Ciências Sociais é marcada pela sua 

essência histórica e os objetos de investigação são resultados de processos contínuos de 

construção teórica e metodológica. As ciências sociais buscam compreender os atores 

sociais em movimento, sua interação social e os fenômenos que resultantes das relações 

sociais, interpretando a realidade como um produto social. Assim, “[...] a metodologia ocupa 

lugar central no interior das teorias sociais [...]”, na medida em que articula: “[...] as 

concepções teóricas de abordagem, o conjunto de técnicas que possibilitam a apreensão da 

realidade e também o potencial criativo do pesquisador.” (MINAYO, 1996, p. 22).  

Nessa perspectiva a análise de conteúdo se constitui instrumento essencial para 

estabelecer as relações entre os fundamentos teóricos orientadores da pesquisa e o 

processo de apreensão de evidências frente ao material empírico coletado na pesquisa 

através de diferentes fontes (orais, documentais e bibliográficas).  

Portanto, a realidade social está expressa nos discursos dos sujeitos e nos contextos em 

que estes são produzidos. Sendo assim, o método de Análise de Conteúdo se constitui 

como uma ferramenta eficaz para análise da realidade social a partir dos discursos dos 

sujeitos, na captação do processo empírico como na análise de documentos. Deste modo 
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buscaremos neste artigo verificar a utilização deste método no Programa de Ciências 

Sociais Aplicadas. 

3.1. Presença da Análise de Conteúdo nas Dissertações do Programa de Pós 
Graduação em Ciências Sociais Aplicadas – UEPG (2011 a 2013) 

O Programa de Pós Graduação em Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Estadual de 

Ponta Grossa tem suas atividades iniciadas desde 1998, tendo como finalidade promover a 

capacitação de docentes. O Programa tem como orientação a interdisciplinaridade e prioriza 

a articulação entre os diversos saberes. O trabalho interdisciplinar possibilita novos 

conhecimentos e o enfrentamento das fronteiras estabelecidas entre tecnologia e ciência 

(UEPG, [20--]). 

A área de concentração de pesquisa do Programa de Mestrado consiste na Cidadania e 

Políticas Públicas que se desdobram em duas linhas: Estado, Direito e Políticas Públicas e 

História, Cultura e Cidadania. A primeira linha tem como foco promover discussões acerca 

de Políticas Públicas e Estado Moderno a partir de diversos vieses. A segunda linha visa a 

discussão “[...] do desenvolvimento histórico e cultural da sociedade brasileira e do espaço 

regional” (UEPG, [20--]). Em 2012 a CAPES aprovou o curso de doutorado, que já está em 

curso desde 2013. 

As dissertações de mestrado já defendidas no Programa podem ser encontradas em seu 

site  onde mantém um banco online destes materiais a partir do ano de 2000. Para a 

realização desta pesquisa optamos por realizar um levantamento das pesquisas que utilizam 

da análise de conteúdo num período de três anos anteriores, por serem dissertações 

recentemente defendidas e também pelo elevado número de material encontrado nesta 

base de dados. 

Das dissertações levantadas observamos que o número total de trabalhos defendidos 

nestes três anos foram de quarenta e um trabalhos, sendo que dezoito destes utilizam a 

método de Análise de Conteúdo. Ainda dentre os trabalhadores selecionados para a 

elaboração deste artigo destacamos que cinco dos trabalhadores eram de caráter 

qualitativo, um de caráter quantitativo e doze de caráter qualiquantitativo.  

Partiremos nossa exposição das dissertações levantadas seguindo os anos de forma 

cronológica, portanto iniciaremos a partir dos trabalhos defendidos em 2011. Uma das 

dissertações selecionadas foi a elaborada e defendida por Elisabeth Monica Hasse Becker 

Neiverth (2011) intitulada por Como as condições de trabalho nas indústrias de compensado 

do município de Imbituva – PR refletem na saúde das mulheres empregadas. 

 Neiverth (2011) utiliza da metodologia de análise de conteúdo para analisar as informações 

que obteve a partir de entrevistas realizadas com seus sujeitos de pesquisa. A autora utiliza 
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de Bardin (1997) como suporte metodológico para sua análise. A pesquisa é de caráter 

qualitativo, mas também faz articulações a partir de aspectos quantitativos. Aos demais 

procedimentos metodológicos utilizados consistem na pesquisa documental, pesquisa de 

campo e bibliográfica, entrevista semi-estruturada, questionário e formulário. 

Uma segunda dissertação defendida neste ano e que utilizou a análise de conteúdo foi a da 

Fabiana Vosgerau Trentini com o nome de Representações Sociais sobre o sofrimento 

mental e os modelos de tratamento psiquiátrico: o olhar dos familiares-cuidadores e dos 

trabalhadores em saúde mental de Ponta Grossa. A autora utiliza da metodologia por esta 

consistir na junção de diversas formas de analisar a comunicação. Para realizar a pesquisa 

ela também utilizou de entrevista e assim como Neiverth (2011), utiliza de Bardin (2009) 

para garantir suporte teórico à sua pesquisa. 

Outro trabalho selecionado consiste no de Gisele Cristina de Oliveira intitulado por O acesso 

à justiça por meio do Núcleo Prática Jurídica da Universidade Estadual de Ponta Grossa e a 

solução dos conflitos familiares. Nesta dissertação a análise de conteúdo a qual “(...) foi 

guiada por meio de re-contextualização dos dados coletados à luz da pesquisa bibliográfica 

e documental realizada, por meio da criação de categorias de análise (...) (OLIVEIRA, 2011, 

p.16). Oliveira (2011) também utiliza de Bardin (1977), assim como as outras pesquisadoras 

citadas anteriormente, e expõe que irá utilizar o método proposto pela autora seguindo os 

procedimentos de pré-análise e descrição analítica. A pesquisa é de caráter quantitativo. 

Joselton José de Almeida Rocha também utiliza da metodologia em seu trabalho Políticas 

Públicas, software livre e ambiente empresarial na cidade de Ponta Grossa – PR. A análise 

de conteúdo é utilizada neste trabalho para analisar a fala dos sujeitos da pesquisa a partir 

dos pressupostos da técnica elencados por Bardin (1997) e Minayo (1998) seguindo a pré-

análise, descrição analítica e interpretação referencial. A pesquisa utilizou das análises 

quantitativas e fez uso também da análise documental, tabulação de dados e entrevista 

estruturada. 

A dissertação defendida por Lucimar Aparecida Garcia Coneglian – Além da remissão dos 

sintomas? Reforma psiquiátrica e CAPS na região dos Campos Gerais – PR utiliza a análise 

de conteúdo para desvelar os significados contidos nas entrevistas que realizou em busca 

de dados. Segundo a autora “A análise de conteúdo parte do princípio de que existem 

significados expressos e latentes nos textos, cabendo ao pesquisador o cuidado de 

entendê-los”. (CONEGLIAN, 2011, p. 110). 

Coneglian (2011) aponta ainda que o pesquisador ao utilizar esta metodologia tem o desafio 

de superar suas “inferências subjetivas”, nas palavras da autora, para conseguir desvelar de 

forma objetiva aquilo que o texto coloca. Como suporte teórico a autora utiliza de Chizzotti 
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(2008) e no procedimento da pesquisa utiliza a entrevista semi-estruturada. A pesquisa é de 

caráter quantitativo, mas também utiliza instrumentos de pesquisa qualitativa, como a 

observação. 

A dissertação de Alexei Choi Caruncho – Ministério Público Brasileiro: entre o exercício do 

controle social  sua atuação extrapenal preventiva (2011) – realiza um levantamento 

histórico da composição e atuação do Ministério Público Brasileiro, através essencialmente 

de análise documental. Caruncho não nomeia e não explica ao leitor os métodos e 

instrumentos de coleta e análise de dados, porém ao longo da obra é possível identificar 

através do modo como operacionaliza sua pesquisa que se trata de uma pesquisa 

qualitativa, documental, amparada no método de Análise de Conteúdo. 

Na dissertação de Angela Maria Moura Costa Prates, intitulada “Os impasses para a 

implementação do Sistema Único da Assistência Social no município de Guarapuava – PR, 

temos uma pesquisa qualitativa e quantitativa, bibliográfica, documental e que se utiliza da 

observação participante e da entrevista semi-estruturada para coleta de dados e da Análise 

de Conteúdo como instrumento para investigar o material coletado. Prates (2011) utiliza-se 

do método de Análise de Conteúdo de modo clássico, porém não trabalha como unidade de 

análise as palavras e termos, utilizando-se somente das frases e seu contexto para dar 

corpo às suas análises. 

Na dissertação defendida por Andressa Kolody – Conselho Municipal de Direitos da Criança 

e do Adolescente de Guarapuava- PR: A sociedade civil e o controle social (2011)- a autora 

explica ao leitor no tópico “Introdução” suas escolhas metodológicas, qualificando sua 

pesquisa como bibliográfica e documental, qualitativa e quantitativa, baseada no método 

dialético e que utiliza como método de coleta de dados empíricos a entrevista semi-

estruturada e como método de análise de dados a Análise de Conteúdo, porém não 

demonstra seus passos metodológicos durante o decorrer da dissertação, preocupando-se 

mais com a explicação do método dialético.  

Assim como Kolody (2011) a dissertação de Carla Buher Salles Rosa – As relações de 

representatividade dos Conselheiros de Assistência Social no Município de Ponta Grossa – 

PR (2011), também dá ênfase ao método dialético como fundamentação teórica, sem, 

contudo, referenciar ao longo da obra o método de Análise de Conteúdo do qual nitidamente 

se utiliza para análise dos dados empíricos. Rosa (2011) realiza uma abordagem qualitativa 

dos dados e analisa-os de modo compatível com o método de Análise de Conteúdo, sendo 

perceptíveis os passos metodológicos utilizados na pesquisa. 

No ano de 2012 tivemos quatro dissertações que utilizam a metodologia em questão. A 

dissertação de Izabela Martins Nadal – Perfil e percepções dos pais adolescentes: um 
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estudo exploratório no município de Ponta Grossa – PR - (2012), utiliza a análise de 

conteúdo em seu trabalho para interpretar e organizar as informações e os dados obtidos. 

Nadal (2012) utiliza Rizzini (1999) para dar suporte teórico à metodologia e segue os passos 

propostos pela autora para realizar a análise de conteúdo. O caráter desta pesquisa é 

qualitativo e quantitativo e no processo da pesquisa a autora utilizou de pesquisa de campo, 

revisão de literatura e entrevista semiestruturada. 

A dissertação de Dan Júnior Alves – O perfil das demandas para proteção especial de 

catadores de materiais recicláveis de Guarapuava-PR – (2012) caracteriza-se por ser uma 

pesquisa exploratória, cuja abordagem se dá a partir do método dialético. Alves (2012), 

realiza uma pesquisa de cunho qualitativo e quantitativo. Utiliza-se do instrumento de 

análise de conteúdo de modo não ortodoxo, adaptando o processo metodológico de acordo 

com a necessidade da sua pesquisa. Interessante salientar, que no corpo da análise o autor 

não faz menções a metodologia utilizada, de modo que ela fica subentendida. 

Diferentemente da obra de Alves (2012) a dissertação de Dayane Alflen Blum, intitulada: “O 

programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) no município de Ponta Grossa-PR: 

uma avaliação sobre a política de enfrentamento ao trabalho infantil (2010)”, descreve 

minuciosamente como constituí sua metodologia de pesquisa. Blum (2012) realiza uma 

avaliação de impacto da política de enfrentamento ao trabalho infantil a partir do Programa 

de Erradicação do Trabalho Infantil no município de Ponta Grossa, na sua obra avalia a 

eficiência, eficácia e efetividade do programa. A pesquisa tem viés qualitativo e quantitativo, 

fundamentada especialmente em Minayo, utiliza o Método de Triangulação. Para compor 

sua metodologia emprega como instrumentos de coleta de dados: a análise documental, a 

entrevista semiestruturada, o grupo focal e a observação, e, como instrumento de análise o 

método de Análise de Conteúdo.  

Partimos agora para o levantamento de dissertações do ano de 2013, onde uma das 

dissertações selecionadas para este estudo foi elaborada e defendida por Luciana Pavowski 

Franco Silvestre intitulada por Privação de liberdade e a criminalização de adolescentes: um 

estudo sobre o centro de socioeducação de Ponta Grossa – PR onde a pesquisadora utiliza 

da análise de conteúdo categorial e pontua como aspecto importante do método o fato de 

analisar a fala do sujeito partindo do contexto em que está inserido.  A pesquisa utiliza dos 

cunhos qualitativos e quantitativos de forma articulada. Silvestre (2013) utiliza-se de Franco 

e Bardin para dar suporte teórico e coloca que “(...) a utilização deste instrumento de análise 

pôde contribuir no processo de desvelamento da realidade, buscando a maior aproximação 

com a essência do objeto de estudo proposto (...)” (SILVESTRE, 2013, p. 130). 
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Já na dissertação intitulada por As representações sociais sobre a violência nos jornais 

online envolvendo adolescentes em Ponta Grossa defendida por Gisele Ferreira Kravicz, a 

pesquisadora utilizou também da análise de conteúdo a partir da frequência em que as 

informações levantadas apareciam, resultando nas categorias de análise. Assim como 

Silvestre (21013), Kravicz (2013) coloca que as categorias foram estabelecidas com base no 

referencial teórico utilizado para a sua pesquisa. A autora utiliza de Bardin e Franco, e 

também de Fonseca Júnior para dar suporte teórico a metodologia. Assim como Silvestre 

(2013), Kravicz (2013) também utiliza da abordagem qualitativa e quantitativa em sua 

pesquisa. 

Na dissertação escrita por Tatiana Oyarzabal intitulada por Rota crítica de mulheres em 

situação de violência intrafamiliar no município de Ponta Grossa/PR e o trabalho em rede, a 

pesquisadora aborda a análise de conteúdo a partir dos autores Franco e Gil. Assim como 

as outras dissertações citadas do ano de 2013, Oyarzabal também utiliza da articulação 

entre pesquisa qualitativa e quantitativa. 

Oyarzabal (2013) coloca que após a coleta de informações seguiu para a análise de 

conteúdo a partir de três etapas: a primeira consiste na pré-análise onde foi feita a 

organização do material coletado, a segunda é a descrição que consiste em um estudo a 

partir do embasamento teórico e a terceira, a interpretação que consistia em “interpretar os 

dados e procurar desvendar o conteúdo que possuem interpretar as mensagens para 

compreensão de seus significados” (p. 16). 

Na dissertação de Camilla QuesadaTavares, intitulada: Para Presidente, Vote na gente: as 

personalidades presentes nos programas do PT e do PSDB, veiculados no horário eleitoral 

de 2002, 2006 e 2010, a pesquisadora analisa o discurso presente nos programas políticos 

televisivos e a utilização de figuras de destaque político/social na qualificação da imagem do 

candidato. Tavares (2013) utiliza-se do método de análise de conteúdo de modo intrínseco, 

não explicitando a metodologia e o método. Trabalha em suas análises com a incidência de 

personagens e itens, faz sua categorização a partir de tabelas e de termos utilizados pelos 

seus sujeitos da pesquisa, utiliza-se especialmente da comparação em suas análises. A 

autora também parte da pesquisa qualitativa e quantitativa. 

A dissertação de Emile Faedo Della Giustina, com o titulo de A participação da sociedade 

civil e a questão da segurança alimentar e nutricional em Guarapuava – PR, a autora nos 

traz uma analise do processo de participação de segmentos da sociedade civil organizada 

na implantação da política de Segurança Alimentar e Nutricional com ênfase na efetivação 

da democracia participativa, para tal, utilizou-se de pesquisa documental e de entrevistas 

com sujeitos que representam a sociedade civil organizada. 
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Giustina (2013) trabalha com o método de análise de conteúdo de modo mais claro, 

evidenciando os passos e procedimentos utilizados. Utiliza-se de categorias pré-definidas, 

bem como com a unidade de análise estrutura na palavra e na frase, trazendo de modo 

descritivo seu corpus para a análise. Utiliza-se da comparação e da analogia entre as 

unidades de análise. A pesquisadora não se utiliza de quadro ou tabelas, mas sim da 

descrição literal e do apontamento de termos e palavras retiradas do corpus, que ilustrem 

suas análises. Assim como as outras pesquisadoras, a autora também utiliza a pesquisa 

qualitativa e quantitativa. 

Gabriel Ferreira Carvalho, em sua dissertação sob o titulo: Mídia e Eleições: o meio 

ambiente na campanha eleitoral de 2010 pesquisa a presença da questão ambiental na 

mídia política no processo eleitoral. A pesquisa é de caráter quantitativo e qualitativo. 

Carvalho (2013) levanta falas significativas no material empírico coletado com vistas a: 

“identificar no material empírico as falas significativas compatíveis com as categorias 

(resultados qualitativos), com verificação da contagem e tratamento percentual das 

categorias do texto” (p.6), diante desta colocação verificamos que Carvalho (2013) utiliza o 

método de modo mais fechado, adaptando a coleta empírica às necessidades do método. 

Utilizam-se explicitamente de indexadores, incidências e comparações, estabelecendo 

classificações e recenseamentos. O autor descreve com minucia toda trajetória 

metodológica realizada. 

Deste modo, percebemos as inúmeras possibilidades como instrumento na pesquisa e a 

amplitude de áreas do saber que podem ser abordadas e analisadas a partir da Análise de 

Conteúdo. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A análise de conteúdo é um instrumento metodológico muito vasto que pode ser utilizado 

em diversos tipos de pesquisa (exploratória, qualitativa, quantitativa) e não se limita apenas 

a uma área do conhecimento sendo, portanto, um instrumento interdisciplinar flexível e 

amplamente aplicável nas Ciências Sociais. Citamos como exemplo disto as pesquisas que 

foram levantadas e elencadas no espoco do texto onde observamos que diversas delas não 

são apenas de caráter qualitativo ou quantitativo.  
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A análise de conteúdo permite esta flexibilidade de combinação de instrumentos no 

processo do levantamento e análise das informações e dados obtidos. Observamos que ao 

trabalhar com esta metodologia podemos nos aproximar mais do fenômeno e objeto a ser 

estudado e nos permite ter olhares mais amplos e de diversos ângulos.  

No decorrer da análise das dissertações pudemos observar que o emprego na elaboração 

das análises realizadas nas dissertações coletas foram diversificadas. A metodologia foi 

amplamente utilizada de modo que houve abordagens do método puramente ortodoxas, 

bem como abordagens flexibilizadas e adaptadas às necessidades de cada pesquisa e de 

cada campo, isto demonstra que o método tem aplicabilidade diversificada e adaptável ao 

contexto e aos imperativos de cada área do conhecimento. Cabe ressaltar que em todas as 

dissertações aqui analisadas a análise de conteúdo trouxe excelentes contribuições 

analíticas as pesquisas, servindo como instrumento essencial para a apreciação, reflexão e 

crítica ao material empírico coletado. 

A análise de conteúdo mostrou-se capaz de captar e identificar valores e símbolos 

intrínsecos aos discursos analisados nas dissertações, possibilitando a aferição e apreensão 

de contextos manifestos e latentes dos discursos. É evidente que, como todos os 

instrumentos metodológicos, a análise de conteúdo tem seus limites e imposições, e que 

estes precisam ser bem trabalhados durante a construção do conhecimento. 

É importante frisar ainda, que para uma boa aplicação do método e para que este seja 

frutífero para a análise da pesquisa é essencial que o pesquisador além de ter consciência 

teórico-metodológica, tenha domínio das técnicas e procedimentos do método. 
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