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Apelar para estes instrumentos de investigação laboriosa de documentos é 
situar-se ao lado daqueles que, de Durkheim a P. Bourdieu passando por 
Bachelard, querem dizer não «à ilusão da transparência» dos factos sociais, 
recusando ou tentando afastar os perigos da compreensão espontânea. 'Ê 
igualmente «tornar-se desconfiado» relativamente aos pressupostos, lutar 
contra a evidência do saber subjectivo, destruir a intuição em proveito do 
«construído», rejeitar a tentação da sociologia ingénua, que acredita poder 
apreender intuitivamente as significações dos protagonistas sociais, mas que 
somente atinge a projecção da sua própria subjectividade. Esta atitude de 
«Vigilância critica», exige o rodeio metodológico e o emprego de «técnicas de 
ruptura» e afigura-se tanto mais útil para o especialista das ciências humanas, 
quanto mais ele tenha sempre uma impressão de familiaridade face ao seu 
objecto de análise. Ê ainda dizer não «à leitura simples do real», sempre 
sedutora, forjar conceitos operatórios, aceitar o carácter provisório de 
hipóteses, definir planos experimentais ou de investigação (a fim de despistar 
as primeiras impressões, como diria P. H. Lazarsfeld).  

Laurence Bardin, Análise de Conteúdo, 2002, p. 28. 



 

RESUMO 

 

Este trabalho pretende verificar a aplicação da técnica de Análise de 

Conteúdo, de Laurence Bardin, para o entendimento de publicações 

escritas que são utilizadas pelas disciplinas de Humanas do Ensino 

Médio. Considerada um instrumento de investigação que procura 

outros significados e significantes das mensagens - o segundo plano 

da comunicação - esta metodologia visa tornar o leitor mais 

desconfiado aos pressupostos dos escritos e atento à leitura 

espontânea ou superficial. Esta pesquisa foi aplicada na prática do 

ensino da disciplina de Sociologia, em rede particular de São Paulo, 

quando se objetivou constatar a relevância da metodologia nas 

condições do cotidiano escolar. Os resultados obtidos pelas inferências 

e interpretações por categorias, assim como pela frequência ou 

ausência de informações nos documentos, serviram como comparação 

com outras análises de textos que não utilizaram a técnica de Bardin. 

Um grupo expressivo de alunos alcançou relevantes resultados ao 

longo da aquisição de copiosos significados das mensagens, podendo 

aferir e, mesmo, desconstruir as intenções do autor e suas condições 

contextuais. 

Palavras-chaves: Sociologia, comunicação, ensino, metodologia, 

Análise de Conteúdo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The present study aims to show compliance with Laurence Bardin’s 

Content Analysis technique when understanding written publications 

used by the humanities disciplines in High School. Considered an 

instrument of research which searches for different signifier and 

signified in messages – the background of communication – this 

methodology aims at making the reader more distrustful of the 

assumptions made in a text and aware of spontaneous or superficial 

reading. This research was applied in practice when teaching the 

subject of Sociology, at a private school in São Paulo, at the time at 

which determining the relevance of the methodology in everyday school 

conditions were aimed. The results achieved by inferences and 

interpretations per categories as well as those obtained by frequency or 

lack of information in documents served as a comparison with different 

text analyses which did not use the Bardin’s technique. An expressive 

group of students achieved relevant results throughout the copious 

meanings of messages acquisition, being able to assess and even 

deconstruct the author's intentions and its contextual conditions. 

 

Keywords: Sociology, communication, teaching, methodology, 

Content Analysis. 
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INTRODUÇÃO   

 

 

Este trabalho tem como desafio verificar a possibilidade de 

aplicação do método de investigação da Análise de Conteúdo, 

propostos pela professora da Universidade de Paris Laurence Bardin, 

em algumas das práticas de ensino da disciplina de Sociologia no 

Ensino Médio em uma escola particular da cidade de São Paulo.  

Incentivado pela disponibilidade e facilidade de informação da 

internet, assim como pelo interesse dos jovens estudantes a este meio, 

a descoberta desta ferramenta de análise de textos permitiu encontrar 

distintos significados. A reorganização do conteúdo pelas categorias e 

a realização de inferências e interpretações permitiram aos estudantes 

de Sociologia explorarem de forma fecunda as informações 

subjacentes da mensagem. 

A pesquisa foi realizada com os educandos do Ensino Médio, em 

rede de ensino particular de São Paulo. Foram convidados a utilizar a 

técnica de Bardin mediante a análise de documentos escritos 

disponíveis em websites de partidos políticos brasileiros. Observou-se, 

na aplicação da metodologia, a extensão de compreensão do 

documento em dois momentos: sem o uso da técnica de Análise de 

Conteúdo e, após seu estudo, com a aplicação do referido método. 

Implantada nas duas primeiras décadas do século XX, durante as 

grandes guerras mundiais, a metodologia de Análise de Conteúdo, com 

intuito de investigar os conteúdos de materiais jornalísticos norte-

americanos, carreou, como desdobramento, o uso da técnica por 

diversas áreas do conhecimento como a Literatura, a Psicologia, a 

Psicolinguística, a Comunicação, a Etnologia, a História, a Sociologia 

entre outras. Em vista de sua prestabilidade e flexibilidade de 

adequação à investigação, acabou por instigar o interesse em adaptá-

la ao meio escolar.  
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Com o propósito de refletir sobre os perigos da compreensão 

espontânea das informações online e das Fake News, esta pesquisa 

procurou encontrar um meio de despertar maior interesse nos 

estudantes à apreciação dos documentos. Estimulando-lhes o olhar 

crítico e tornando-os desconfiados dos pressupostos e da 

tendenciosidade da mensagem, foram habilitados a investigar as 

notícias através da técnica de Análise de Conteúdo. 

A linha de pesquisa do presente trabalho contemplou o caráter 

histórico-crítico das linguagens e das tecnologias nos processos de 

comunicação humana propostos pelo Mestrado, assim como abarcou 

tal abordagem nas novas mídias. A competência interdisciplinar, 

portanto, partiu de duas áreas de conhecimento: a Educação e a 

História da cultura. 

Esta pesquisa pretendeu apresentar questões relacionadas aos 

conteúdos e às estruturas da mensagem de documentos escritos 

online, valorizando os propósitos, as significações e as consequências 

daí decorrentes. Coligiu os estudos de Laurence Bardin com as 

orientações de Pierre Levy (1996), Regine Robin (1977), Marshall 

Mcluhan (1998), Eliseu Verón (1970) e Jean Lacouture (1996), em 

relação à comunicação, ao meio e à mensagem, para redimensionar a 

extensão da análise sobre os materiais escritos. Beneficiando-se 

destes conhecimentos, o método de Bardin intensificou a atenção 

sobre os resultados de pesquisa. 

Contrariando a ilusão da transparência dos fatos pretendida nos 

documentos escritos, a Sociologia, com préstimo de Zygmunt Bauman 

(2010), Wright Mills 1982), Peter Berger (2001), Maria Teresa Nidelcoff 

(1991), Gilles Lipovetsky (2004), conjecturou sobre o senso comum e a 

vigilância crítica em leituras triviais do real. Discerniu as estratégias e 

os objetivos da comunicação midiática no campo da política, para, 

desta feita, obter um desempenho indagador sobre a mensagem digital 

e suas consequências socioculturais, sempre com suporte nos estudos 

de Sérgio Soares Braga et ali (2015), Catarina Silva (2012), Roque 

Moraes (1999), Márcio Calamargo et ali (2016), Sérgio Braga et ali 
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(2015) dentre outros. Almejou que o método de Bardin 

instrumentalizasse o aluno do Ensino Médio a buscar novos 

significados na investigação das mensagens escritas, na expectativa 

de que, ao localizar os conteúdos e sua direção, pudessem despertar 

para uma percepção política e examinadora mais zelosa, criteriosa, 

conectiva. E, igualmente, que os alunos fossem capazes de utilizar a 

ferramenta de Análise de Conteúdo sempre que desafiados, quase a 

automatizar o pensamento crítico, acautelados da avaliação da 

comunicação pelo que se move por trás da mensagem.  

Por fim, pretendeu-se que, na atual conjuntura brasileira de 

reforma do Ensino Médio, os alunos pudessem exercitar as habilidades 

e as competências distinguidas pela atual Base Nacional Comum 

Curricular.  

Nas competências gerais da Educação Básica, a BNCC (BRASIL, 

2018, p. 9), afirma-se que devemos “[...] valorizar e utilizar os 

conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, 

social, cultural e digital para entender e explicar a realidade”. Declara 

que devemos “[...] investigar as causas, elaborar e testar hipóteses, 

formular e resolver problemas e criar soluções [...]” (ibid, p. 9) em 

diferentes áreas do conhecimento. Isso se tornou realizável através da 

prática metodológica de Bardin e dos estudos em websites partidários 

que, além de desafiarem a argumentação de fatos, dados e 

informações, incentivaram o exercício ao protagonismo por parte dos 

jovens estudantes na vida pessoal e coletiva. Esta prática os encorajou 

a posicionar-se politicamente, na medida em que enriqueceram seus 

pontos de vistas e, sobretudo, passaram a conferir valor à alteridade. 
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Capítulo I: A TÉCNICA DA ANÁLISE DE CONTEÚDO NO ENSINO 
MÉDIO 

 

1.1 O ambiente escolar 

Reconhecendo a importância para a pesquisa do conhecimento 

da cultura escolar que, segundo Ana Maria Falsarella (2018, p. 620) 

“[...] cuida das tradições escolares, clima organizacional, participação e 

partilha do poder e, por fim, conceito de comunidade”, o Colégio 

Presbiteriano Mackenzie1 de São Paulo, fundado em 1870, mantido e 

gerido pelo Instituto Presbiteriano Mackenzie, é uma escola de 

natureza confessional que acredita em Deus e O reconhece “[...] como 

referência de toda a realidade” onde o “[...] seu reino se manifesta em 

todas as áreas” (INFORMATIVO, 2019, p. 5). Com perfil comunitário e 

finalidade educacional, seu posicionamento programático evidencia a 

dedicação “às ciências divinas e humanas” com “excelência de ensino, 

pesquisa e extensão”, bem como à “[...] formação integral do ser 

humano, em ambiente de fé cristã reformada” (ibid, p. 5). Sua missão é  

 

Educar o ser humano, criado à imagem de Deus, para o 
exercício pleno da cidadania, contribuindo para o 
desenvolvimento do ser e da sociedade, por meio de 
ensino, pesquisa e extensão, e de atividades culturais, 
esportivas, sociais e espirituais, em ambiente de fé cristã 
reformada (ibid, p. 5). 

 

O colégio apresenta diversos serviços de apoio, como enfermaria, 

com atendimento médico, biblioteca, laboratórios, redações de 

imprensa interna (Macknífico e Macknário) que divulgam “as produções 

escolares dos alunos [...] e eventos do colégio” (INFORMATIVO, 2019, 

p.10), portal, Moodle, aplicativo is CoolApp, NTAI (Núcleo Técnico de 

                                                           
1 Os resultados da pesquisa não representam a instituição, pois, o número de alunos do terceiro ano do 
Ensino Médio, que participaram da aplicação do método de Bardin, correspondem a 20% de uma única 
série. Além disso, as limitações da investigação, como o tempo e o preparo dos alunos, se restringem à 
verificação exclusiva da técnica. 
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Apoio Acadêmico Institucional) e segurança. Oferece aos alunos do 

Ensino Médio um conjunto de atividades extracurriculares que visam a 

complementar diferentes prerrogativas formativas e informativas, como: 

� Comissão de vestibular: simulados 

� Orientação Profissional e Vocacional: mercado de trabalho 

� Visitas às faculdades da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie 

� Atividades extracurriculares 

� Iniciação e treinamento esportivo 

� Oficinas artístico-culturais 

� Grupos de estudos avançados (GEA) 

� Grupos de estudos dirigidos (GED) 

� Aulas de reforça/Plantão de dúvidas 

� Aulas de apoio pedagógico 

� Vestibular do Mackenzie como “treineiro” 

� Pensando ENEM-SME (Sistema Mackenzie de 

Ensino) 

� Simulado SME 

� Certificações de proficiência: inglês (Cambridge) e 

espanhol (DELE) 

� Estudos de meio/viagens culturais 

� Projeto de vida – Coaching Educacional 

� Projeto Password You Can – Mack Camp: acampamento 

� CONFEMAMAK: simulação de uma conferência da ONU 

� Mack Digital: trabalhos de alunos por meio da tecnologia 

� Mackenzie voluntário: atividades solidárias 

� Mostra do conhecimento: exposição e apresentação de 

trabalhos por temas que integram a UNESCO 

� Feira do livro 

� Projeto Mackmobile: dispositivos móveis com 

possibilidades digitais no processo de ensino e aprendizagem 
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De acordo com o Informativo Docente (MACKENZIE, 2019, p. 21), 

a proposta pedagógica do Ensino Médio tem como objetivo: 

A consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos 
adquiridos no Ensino Fundamental, possibilitando o 
prosseguimento dos estudos; a preparação básica para o 
trabalho e a cidadania do educando para continuar 
aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com 
flexibilidade as novas condições de ocupação ou 
aperfeiçoamento posteriores; o aprimoramento do 
educando como pessoa, incluindo a formação ética e o 
desenvolvimento da autonomia intelectual e do 
pensamento crítico; a compreensão dos fundamentos 
científico-tecnológicos dos processos produtivos, 
relacionando a teoria com a prática no ensino de cada 
disciplina; promover a cooperação, o respeito mútuo, o 
empenho e a prontidão para superar desafios. 

 

Sua proposta pedagógica espera que o aluno: 

� Cresça no conhecimento de Deus por meio do estudo das 
diferentes ciências e reconheça a posição que Deus deu ao homem – 
superior a todas as outras coisas criadas, exercendo o domínio sobre 
elas, responsável diante de Deus, desenvolvendo um compromisso 
com a ética cristã. 

� Seja capaz de servir a Deus, ao próximo e à sociedade. 
� Aprenda cada vez mais a distinguir a verdade de erro no 

que se refere ao mundo criado. 
� Compreenda como as coisas e os organismos funcionam a 

fim de tomar decisões que honrem ao Senhor (ibid, p. 21). 

 

Em relação às regras de convivência, são aplicadas as normas de 

conduta para o aluno de forma que haja o acatamento aos seus direitos 

individuais e coletivos. Preza como objetivo o respeito aos 

“companheiros, as autoridades e bens materiais” (INFORMATIVO, 

2019, p.31). São deveres dos alunos: 

 

1. Demonstrar empenho, cumprimento às exigências 
escolares necessárias, para atingir as metas de 
aprendizagem estabelecidas; 
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2. Comparecer uniformizado, ser assíduo e regular nas 
atividades escolares, obedecendo aos horários de início e 
término; 
3. Demonstrar cuidado para com a sala de aula e 
demais ambientes de estudo, pois são espaços públicos 
de interesse coletivo; respeitar os colegas e o bom 
andamento das aula; 
4. Reconhecer e respeitar todas as autoridades 
existentes no espaço escolar, como professores, 
auxiliares educacionais, coordenadores, orientadores, 
secretários, seguranças, diretores etc.; 
5. Valorizar a vida, o corpo e a saúde como condição 
necessária para o bem-estar; 
6. Reconhecer todas as pessoas como semelhantes, 
respeitando os direitos, a dignidade e a diversidade. Agir 
visando à construção e à preservação de um ambiente 
escolar seguro, em que se pratica a igualdade, a justiça e 
a fraternidade;  
7. Respeitar e promover a Escola por meio de condutas 
individuais e coletivas adequadas e condizentes com 
nossa filosofia (INFORMATIVO, 2019, p. 31-34). 

 

Podemos atestar que o Colégio Presbiteriano Mackenzie São 

Paulo é transmissor e produtor de “[...] cultura específica no quadro do 

processo de socialização e integração nacional das crianças e dos 

jovens” (BARROSO, 2012, p. 1) visto, por um lado, a amplitude e os 

resultados de seu projeto pedagógico como, também, mediante à base 

de aprendizagem sustentada pelos livros didáticos, na perspectiva da 

cosmovisão cristã, realizados pelo Sistema Mackenzie de Ensino. 

Estes materiais didáticos são utilizados cotidianamente, desde as 

primeiras séries, em salas de aulas e por todas as disciplinas da 

Educação Básica. O Sistema Mackenzie de Ensino está diretamente 

integrado com as propostas educacionais do colégio e mantém 

correspondência com toda a equipe de responsáveis no processo 

educacional. Desta maneira, relacionando os saberes, as normas e as 

práticas, podemos aplicar ao colégio, o que João Barroso (2012, p. 5-

6), professor catedrático da Universidade de Lisboa, afirma sobre a 

forma escolar de educação  
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[...] constitui um elemento estruturante de uma cultura 
própria da escola (enquanto instituição educativa), 
construída na longa duração do processo histórico que lhe 
deu origem e que se traduz em valores, imagens, 
símbolos, normas, estruturas, rotinas, processos, por ela 
produzidos e por ela conservados. 

 

A Gerência de Responsabilidade Social e Filantropia presta 

diversos serviços para a comunidade em São Paulo e em outros 

estados brasileiros, praticados por Bolsas de Estudo, Projetos Sociais, 

Centro Histórico, Balanço Social e Esportes.  Nessa atmosfera, onde 

alunos, professores e funcionários participam de projetos sócio 

educacionais, denominado Mackenzie Voluntário e Mackenzie 

Solidário, unindo ao número de bolsas filantrópicas (bolsas carentes) e 

não filantrópicas (inclui bolsas-benefício a colaboradores/dependentes, 

deliberações e descontos)2, promove uma relação de responsabilidade 

social e cidadania, na qual fortalece os laços de comunidade entre os 

envolvidos na instituição. 

Para cada sala de aula do Ensino Médio, calcula-se que sejam 30 

a 40% bolsistas. Neste ambiente de diferentes capitais cultural, 

econômico e social, verifica-se de singular maneira a homogeneidade 

nas relações interpessoais, como na valorização à diversidade de “[...] 

experiências de condutas, crenças, emoções, valores, formas de 

compreensão e, também, conflitos e desacordos” (FASARELLA, 2018, 

p. 623), referentes às propostas pedagógicas e a todos os atores 

educacionais da instituição. Segundo Ana Maria Falsarella (2018, p. 

15) 

 

De acordo com Nóvoa (1999), nos anos 1970, estudos da 
Sociologia “revelaram de que forma as variáveis sociais, 
culturais e familiares interferem no sucesso dos alunos”, 

                                                           
2 Segundo o portal “Responsabilidade Social e Filantropia” do Mackenzie 
(https://www.mackenzie.br/s/respsocial/2019/relatorio/RAO-MACKENZIE-
20190614/pt/gestao-e-compromisso.html), o número de bolsas alcançou a marca de 
26.941, com um gasto de 275,3 milhões no ano de 2018.  
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“sublinharam que as diferenças entre as crianças que 
iniciam a escolaridade só se transformam em 
desigualdades devido à estrutura e ao funcionamento do 
sistema educativo”, porém, “subestimaram a influência 
das variáveis escolares e dos processos internos aos 
estabelecimentos de ensino”. 

 

A disciplina de Sociologia no Colégio Presbiteriano Mackenzie de 

São Paulo desfruta com capacidade e liberdade os efeitos da 

diversidade socioeconômica e cultural de seu público estudantil. Em 

observância aos limiares do proselitismo religioso ou político-

partidário3, há grande benefício cognitivo para a reflexão, quando a 

pluralidade de ideias e experiências encontram um espaço de liberdade 

e respeito nos âmbitos político e ideológico. No contexto de 

comunidade e vida diária escolar, vale destacar a memória de Ruth 

Mercado por Falsarella (2018, p. 629) a qual revelou que “[...] é 

continente de processos nos quais se confrontam, se negociam ou se 

disputam interesses sociais diversos presentes no próprio âmbito local, 

vinculados a outros que os sustentam”. 

E é precisamente neste sentido que a aplicação da Análise de 

Conteúdo serve a tais princípios da escola. Neste contexto que a 

prática de Análise de Conteúdo destacou algumas características mais 

marcantes do grupo de alunos durante prática da técnica de Bardin. As 

descrições relativas às diferenças individuais e culturais do grupo 

serviram de informações, quanto à análise “[...] da carga avaliativa de 

certos termos” (BARDIN, 2002, p.160). Pois, devemos considerar nas 

fases de exploração e análise que  

 

“[...] o codificador (ou os codificadores, se eles provêm do 
mesmo grupo de pertença cultural) nunca estará seguro 
de não projectar o seu próprio toque linguístico e o seu 
sistema de valores pessoais sobre o texto que está a 
examinar” (idem).  
 
 

                                                           
3 De acordo com o Informativo Docente 2019, página 39. 
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Bardin (2002) refere-se também às análises avaliativas em 

relação ao uso do método, dos resultados e da interpretação.  

 

O problema que se põe aqui é o de avaliar, sem 
julgamento subjetivo da parte do analista, os juízos 
(ideologias, atitude, afectos, reacções emocionais, 
auréola conotativa acerca de ...) de um produto de 
comunicação! É prosseguir o velho sonho que gera uma 
boa parte da atividade de pesquisa em matéria de 
técnicas de análise o ser-se rigoroso frente a um material 
tendencioso (BARDIN, 2002, p. 167). 

 

Em vista disso, foi criado um formulário de perguntas em que se 

pretendeu identificar algumas diferenças e/ou semelhanças dos alunos 

no campo socioeconômico e cultural que pudessem ser relevantes às 

inferências sobre os resultados de suas investigações. As perguntas 

foram: 

1. Qual é o seu hobby? 

2. Qual é o seu maior sonho? 

3. Você faz algum curso (língua, esporte, musical e etc.) 

durante a semana? Qual (is)? 

4. Já viajou para o exterior? 

5. Viaja com frequência no Brasil? 

6. Faz cursos? Quais? 

7. Você tem o hábito de ler livros, ir ao teatro e cinema? Qual 

frequência? 

8. Gosta de noticiários políticos? 

9. Admira algum partido político? Qual? 

 

A análise das respostas do formulário demonstrou uma 

expressiva relação entre o hobby, o sonho, as leituras e as atividades 

semanais. Observou-se um grande envolvimento nos estudos e no 

conhecimento com base nos sonhos – Engenharia, Medicina, Pesquisa 

científica, viajar o mundo – e nos compromissos semanais – inglês, 
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piano, grupos de estudos do vestibular, esportes. Nessa tendência, o 

interesse pela leitura registrou 72% dos alunos. Ainda no campo da 

instrução, a frequência a teatro ou cinema apresentou números mais 

baixos, correspondendo, para a grande maioria, apenas uma 

assistência a cada dois meses. Supreendentemente, 75% dos 

estudantes, apesar de revelarem pouca assiduidade em viagens pelo 

Brasil, tiveram oportunidade de viajar ao exterior. Há um número de 

20% de alunos que destacaram, em seus anseios maiores, o desejo de 

serem felizes e encontrarem respostas para sua vida. Por outro lado, 

os noticiários políticos representaram apenas 30% do interesse do 

grupo avaliado. E, em relação à admiração a algum partido político, 

100% responderam não terem nenhum. 

Estamos diante de uma geração que valoriza as grandes 

oportunidades para a realização de seus sonhos. Apesar de 

aproximadamente 35% dos alunos serem bolsistas e não disporem de 

recursos financeiros como a maioria, seus interesses são similares e 

representados em seus esforços diários. 

O baixo interesse por noticiários políticos e a falta de admiração 

pelos partidos devem-se, em grande parte, à crise noticiada do elevado 

número de representantes envolvidos na corrupção por um lado, e, por 

outro, à falta de clareza nos projetos dos governos. Além disso, o 

ceticismo político e as discussões difundidas nas redes sociais e 

programas disponíveis na internet não têm franqueado a seleção de 

bons conteúdos que favoreçam uma cultura política. Em vista desta 

conjuntura e dos conteúdos ofertados pelas mídias sociais, ou do 

quantum caótico de informações das redes disponíveis aos jovens, a 

prática de análise estendida pela técnica de Bardin acaba por 

despertar, na disciplina de Sociologia, maior interesse pelo debate das 

questões políticas. 
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1.2 - O método de Bardin no Ensino Médio 
 

O objetivo da aplicação da técnica de Análise de Conteúdo aos 

alunos do Ensino Médio deve-se, sobretudo, a “[...] compreender o 

sentido da comunicação (como se fosse o receptor normal), mas, 

também e principalmente, desviar o olhar para uma outra significação, 

uma outra mensagem entrevista através ou ao lado da mensagem 

primeira” (BARDIM, 2002, p. 38). A autora afirma que é necessário “[...] 

enriquecer a tentativa exploratória e aumentar a propensão à 

descoberta” (2002, p. 29). Segundo Moraes (1999, p. 13), “[...] 

corresponde a uma leitura que capta nas entrelinhas motivações 

inconscientes ou indizíveis, reveladas por descontinuidades e 

contradições”.  

Além disso, motivado pela aplicação da disciplina de Sociologia, o 

objetivo é, na mesma medida, identificar as consequências sociais da 

mensagem por inferências, a fim de se diferenciar as possíveis 

repercussões intencionais ou não cometidas pelo autor do documento. 

Bardin (2002, p. 28) alerta ao impulso da “[...] sociologia ingênua, que 

acredita poder apreender intuitivamente as significações dos 

protagonistas sociais, mas que somente atinge a projecção da sua 

própria subjectividade”. Portanto, Franco (2018, p. 10) reforça: 

 

São perfeitamente possíveis e necessários o 
conhecimento e a utilização da análise de conteúdo, 
enquanto procedimento de pesquisa, no âmbito de uma 
abordagem metodológica crítica e epistemologicamente 
apoiada numa concepção de ciência que reconhece o 
papel ativo do sujeito na produção do conhecimento. 

 

O método de pesquisa aplicado aos alunos foi quantitativo, 

quando o nível de frequência e intensidade das palavras ou temas 

apresentarem necessidade de apreensão do fenômeno e do objeto de 

estudo. Porém, procedeu maior destaque à pesquisa qualitativa, devido 
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à abordagem semântica da análise e pela circunstância de permitir 

compreensão mais detalhada às opiniões, às tendências, “[...] as 

crenças, atitudes, valores e motivação” (CAMARA, 2013, p. 181) 

presentes nos índices das mensagens políticas.  

Em relação às estruturas semânticas e às unidades de contexto, 

os estudantes foram informados sobre o significado de certas palavras 

– liberdade, democracia, ordem e outras – segundo sua conjuntura. A 

precisão do significado da palavra na análise de contexto, por sua vez, 

permite “[...] compreender a significação exacta da unidade de registro” 

(BARDIN, 2002, p. 107) e suas suscetíveis variações de resultados, 

com o intuito de desvendar suas reais motivações. Além disso, como 

afirma Régine Robin (1977), os discursos políticos são polêmicos, 

dissimulados e acarretam certo jogo de contra danças léxicas. Neste 

ambiente, Bardin (2002, p. 107) afirma que “[...] a referência ao 

contexto é muito importante para a análise avaliativa e para a análise 

de contingência. Os resultados são susceptíveis de variar 

sensivelmente, segundo as dimensões de uma unidade de contexto”. 

A atividade prática foi aplicada em duas salas de aulas do Ensino 

Médio com 45 alunos. Denominada como atividade 1, fase de 

organização, também chamada de pre-análise, segundo Bardin (2002), 

ocorreu o primeiro contato com o tema da Reforma da Previdência4 no 

Brasil no ano de 2019. Esta leitura flutuante, segundo Bardin (2002), 

permitiu aos alunos formular hipóteses e elaborar indicadores que 

fundamentassem a interpretação final.  

Com o propósito de entranhar ainda mais o tema para a 

investigação e aplicação, estipulou-se um debate sobre a Reforma da 

Previdência durante duas aulas. Nesta oportunidade, os alunos foram 

divididos em dois grupos: o de defesa e o de acusação da reforma. 

Mediados pelo professor, os grupos apresentaram argumentos 

favoráveis e contrários à Reforma da Previdência, de sorte que a 

temática pudesse ser explanada com suficiente abrangência. 
                                                           
4 O tema da Reforma da Previdência foi escolhido devido à atualidade do assunto e ao intenso debate 
nas mídias e nas aulas de Sociologia, por efeito de sua consecutiva relação com o trabalho e com as 
profissões na atualidade. 
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Na fase seguinte, atividade 2, foi liberado no Moodle5 um novo 

texto6 que citasse a Reforma da Previdência e fosse lido, previamente, 

pelos alunos em sua casa. Em aula, os alunos tiveram que reler, 

interpretar e inferir sobre o tema e a mensagem. Esta ação foi realizada 

novamente, porém, utilizando a técnica de Bardin em outro texto. A 

comparação e o confronto dos dois resultados de interpretação e 

inferência dos alunos serviram para verificar a validade da Análise de 

Conteúdo na realidade escolar. 

Na fase seguinte, atividade 3, para explicar a técnica de 

categorias7 de Bardin (2002), foi utilizado o mesmo texto da atividade 

2. Nesta ocasião, a intervenção do professor foi imprescindível no 

tocante à localização dos temas e formação de categorias que 

auxiliassem o procedimento de análise e inferência. Vale ressaltar a 

importância do tema, enquanto critério semântico da pesquisa, pelas 

“conotações atribuídas a um conceito” que “[...] envolve componentes 

racionais, ideológicos, afetivos e emocionais [...]” (FRANCO, 2018, p. 

45). 

Sendo o processo de categorias fundamental para a Análise de 

Conteúdo, vale destacar algumas observações de Maria Laura P. B. 

Franco (2018, p. 64-65), como: 

 

� [...] ponto crucial da análise de conteúdo; 
� [...] processo longo, difícil e desafiante; 
� [...] exige grande dose de esforço por parte do 
pesquisador; 
� [...] o pesquisador segue seu próprio caminho 
baseado em seus conhecimentos e guiado por sua 
competência, sensibilidade e intuição. 
� [...] categorias criadas a priori e seus respectivos 
indicadores são predeterminados em função da busca de 
uma resposta específica do investigador; 

                                                           
5 Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment é uma plataforma online que disponibiliza 
diferentes ferramentas para o ensino e a aprendizagem oferecida pelos colégios. 
6 O texto “Brasil entra na lista dos 10 piores países do mundo para trabalhadores” está disponível em 
anexo. 
7 O ensino sobre as categorias do professor aos alunos está disponível em anexo. 
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� [...] categorias não definidas a priori são tanto mais 
ricas quanto maior for a clareza conceitual do pesquisador 
e seu domínio teórico. 

 

Antes de iniciar a ação prática que requer o uso da técnica da 

Análise de Conteúdo, foram apresentadas aos alunos questões 

teóricas acerca da mensagem em documentos escritos tanto por 

Bardin, quanto por Pierre Levy (1996), Régine Robin (1977), Marshall 

MacLuhan (2011) e outros. No campo sociológico, filosófico e político 

partidário, as contribuições Zygmunt Bauman (2010), Wright Mills 

(1982), Peter Berger (2001), Maria Teresa Nidelcoff (1991), Gilles 

Lipovetsky (2004), Sérgio Soares Braga (2015), Márcio Cunha 

Carlomagno (2016), Catarina Silva (2012) dentre outros. Tais 

exposições teóricas tiveram o objetivo de provocar, sobretudo, nos 

alunos a ponderação sobre conhecimentos relativos ao emissor da 

mensagem, o receptor e o meio, suas condições de produção, as quais 

constituem o campo das determinações do texto, assim como a 

reflexão sobre as demandas sociológicas, o contexto de produção e a 

situação de comunicação.  

Posteriormente às fases mencionadas, iniciou-se, na atividade 4, 

a aplicação prática da Análise de Conteúdo. Foi disponibilizado no 

Moodle do colégio um outro texto, “Governo quer acabar com 

estabilidade e reduzir salário de servidores”, e solicitado aos alunos a 

leitura anterior à dinâmica. Assim, na aula seguinte, deu-se início ao 

processo individual de releitura e construção de categorias. Nesta fase, 

estimava-se que os alunos localizassem os itens principais, com o 

propósito de facilitar a criação das categorias. Segundo Bardin (2002, 

p. 62), “[...] partimos dos elementos particulares e reagrupamo-los 

progressivamente por aproximação de elementos contíguos, para no 

final deste procedimento atribuirmos um título à categoria”.  Os alunos 

também foram orientados pelo professor a organizar as categorias de 

acordo com as prioridades, justificativas, estratégias, objetivos e 

frequências de palavras e temas usados pelo autor do texto. Pois, 
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segundo Bardin (2002, p. 118), “[...] a categorização tem como primeiro 

objectivo, fornecer, por condensação, uma representação simplificada 

dos dados brutos”. 

O bom manejo das categorias favoreceu a última etapa do 

trabalho: as inferências. Durante a mesma aula, no momento da 

inferência sobre as categorias, foi aconselhado que aplicassem 

comparações contextuais, para enriquecer a tentativa exploratória - 

quem fala, para quem fala, por que falou, o que fala - e ampliar a 

compreensão, o sentido da comunicação, a maior consciência das 

consequências sociais e de outros significados não explícitos. Avaliar 

as contingências contextuais em que foram produzidas a mensagem, 

segundo Franco (2018, p. 51), podem “[...] variar as diferentes e 

diversificadas dimensões” quando se refere às “[...] opiniões, 

representações sociais e/ou expectativas”.  

A análise temática permitiu “descobrir os ‘núcleos de sentido’ que 

compõem a comunicação” (Bardin, 2002, p. 105) e, a partir da 

presença ou frequência de aparição, puderam “[...] significar alguma 

coisa para o objetivo analítico escolhido” (ibid, p. 105) e proporcionar a 

compreensão de outras significações da mensagem. Para Bardin (ibid, 

p. 105), na análise das comunicações de massa, o tema “[...] é 

geralmente utilizado como unidade de registro para estudar motivações 

de opiniões, de atitudes, de valores, de crenças, de tendências, etc.”. 

De acordo com Moraes (1999, p. 16) a interpretação, se “[...] faz 

não só sobre conteúdos manifestos pelos autores, como também os 

latentes, sejam eles ocultados consciente ou inconscientemente pelos 

autores”. A fim de aprofundar a análise e encontrar outros significados 

e sentidos, coube às inferências, segundo Câmara (2013, p. 189), “[...] 

buscar o que se esconde sob a aparente realidade, o que significa 

verdadeiramente o discurso enunciado, o que querem dizer, em 

profundidade, certas afirmações aparentemente superficiais”. Segundo 

Bardin (2002, p. 22) o objetivo da Análise de Conteúdo é a inferência. 

Ela reiterou que a inferência procura atingir outros significados de 

natureza sociológica, política e histórica, sinalizando respostas às 
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causas que conduziram a determinado enunciado e às consequências 

que provavelmente poderiam provocar. Nesta consideração, Bardin 

(2002, p. 40) enfatizou a importância da subjetividade da pesquisa ao 

propor “[...] adivinhar as intenções que estão por de trás [...]” e, ainda, 

colocar “[...] em evidência as avaliações (opiniões, julgamentos, 

tomadas de posições conscientes ou não) e as associações 

subjacentes de um indivíduo, a partir de seus enunciados”. 

Finalmente, foi a partir das considerações e exigências tratadas – 

ordenar categorias e realizar inferência pela técnica da Análise de 

Conteúdo – que se desenvolveu a comparação entre as atividades 2 

(sem o uso da técnica) e a atividades 5 (com o uso). Os resultados 

desta investigação confirmaram a validade da metodologia de Bardin 

na prática pedagógica do Ensino Médio. 

 

 

ORGANIZAÇÃO DA PESQUISA PRÁTICA 

Preparação 

(Atividade 1) 

Leitura flutuante – o trabalho e a Reforma da 

Previdência 

Pesquisa 

individual em 

casa e debate 

em aula 

Preparação 

(Atividade 2) 

Leitura, interpretação e inferência do texto 

“Brasil entra na lista dos 10 piores países do 

mundo para trabalhadores” - sem o 

conhecimento da técnica de Bardin. 

Leitura em casa 

e atividades em 

sala (uma aula) 

Preparação 

(Atividade 3) 

Explicações da técnica de Bardin a partir do 

texto da atividade 2. 

Atividade em 

sala (uma aula) 

Uso da 

técnica de 

Bardin 

Análise de Conteúdo sobre o texto “Governo 

quer acabar com estabilidade e reduzir 

salário de servidores”. 

Leitura em casa 

e atividade em 

sala (duas 
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(Atividade 4) aulas) 

Resultado da 

pesquisa 

Comparação entre os resultados das 

atividades 2 e 4 e verificação da efetividade 

da técnica de Bardin. 

 

 

 

CAPÍTULO II: PERSPECTIVAS DA ANÁLISE DE CONTEÚDO 

 

2.1- Percursos da técnica de Bardin 

A análise de conteúdo teve sua origem na Escola de Jornalismo 

da Colúmbia, Estados Unidos, com a prática investigativa sobre os 

materiais jornalísticos.  Segundo Bardin (2002, p.15), “[...] segue-se a 

evolução de um órgão de imprensa, mede-se o grau de 

‘sensacionalismo’ dos seus artigos, comparam-se os semanários rurais 

e os diários citadinos” a partir de inventário das rubricas. 

No contexto do final da Primeira Guerra (1918) e início da 

Segunda Guerra (1945), sob o controle do Departamento de Ciência 

Política dos Estados Unidos, vários estudos foram realizados na 

direção das propagandas contrárias aos interesses do governo, como 

as ideias nazifascistas8.  Estudos em jornais e 

periódicos considerados suspeitos eram investigados pela técnica da 

Análise de Conteúdo através das contagens e medidas da superfície 

dos artigos, tamanho dos títulos, localização nas páginas. 

Coordenado por Harold Lasswell e controlado pela “Divisão 

experimental para o estudo de comunicações em tempos de guerra” 

(BRAGA, 2016, p.174), a metodologia de Análise de Conteúdo “passou 

a ter aplicação em estudos acadêmicos de comunicação política” (ibid, 

                                                           
8 Regimes políticos totalitários, promovidos pela Alemanha e Itália nos anos trinta e quarenta do século 
passado, que possuíam características comuns como o xenofobismo, militarismo, culto ao líder, 
corporativismo, expansionismo territorial, anticomunismo, antiliberalismo e unipartidarismo. 
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p. 174). Após a guerra, segundo Braga (ibid, p.174), resultou no 

lançamento do livro The Language of politcs: studies in quantitative 

semantics, disponível no Brasil depois de 40 anos.  

Após o reconhecimento inicial da prática da análise de imprensa e 

propaganda, devida a Harold Lasswell, atuante desde 1915, Bardin 

(2002, p.16) destaca outros grandes nomes com novas abordagens 

como Saussure e Troubetikoy, na Fonologia nos anos vinte, e 

Bloomfield, na Análise Distribucional nos trinta. O crescimento de 

simpatizantes à técnica da análise de conteúdo emulou diferentes 

interesses de investigação como a literatura – haja vista os estudos 

estatísticos do romance Black Boy, de Richard Wright – e as análises 

clínicas da Psicologia e seus estudos do comportamento a partir das 

“Cartas de Jenny Gove Masterson” (BARDIN, 1995, p. 18).  

Logo, nos anos de 1940 e 1950, ratificou-se um período de 

investigação metodológica da técnica de análise de conteúdo 

elaboradas por Bernard Berelson (1968) e Paul Felix Lazarfsfeld 

(1968). Com grande contribuição na definição da análise para os dias 

vindouros, Berelson (1968) afirma que a “[...] análise de conteúdo é 

uma técnica de investigação que tem por finalidade a 

descrição objectiva, sistemática e quantitativa do conteúdo manifesto 

da comunicação” (BARDIN, 2002, p. 19). 

Não obstante, nos anos de 1950, após breve fase de 

desconfiança à técnica de Análise de Conteúdo e à responsabilidade 

da Social Science Research Council’s Committee on Linguistics and 

Psychology, alvoreceram inúmeros congressos com o intuito de discutir 

os problemas da psicolinguística em termos epistemológicos – modelos 

da comunicação – e metodológicos – abordagem quantitativa ou 

qualitativa. Segundo Bardin (2002, p. 20), estes encontros derivaram 

nova fase de reflexão sobre a técnica, procedente das contribuições 

científicas advindas da parceria entre a Etnologia, História, Psiquiatria, 

Linguística, Sociologia, Psicologia, Ciência Política e Jornalismo. 

Diante de longa fase de discussões acerca dos procedimentos 

técnicos e dos pressupostos das orientações de análise, a técnica 
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deixa de ser exclusivamente descritiva, como em sua origem 

jornalística, e passa a dar oportunidade ao desempenho da 

inferência. Desta maneira, a investigação, atrelada a indicadores de 

frequência, faz-se aprimorada na medida em que as causas e os 

efeitos da comunicação ensejam a contribuição com os resultados da 

análise.  

Na década de 60, Bardin (2002, p. 22) afirma que com a ajuda 

dos “cérebros eletrônicos” dos computadores foi possível dar um 

grande passo no uso do ordenador por “[...] permitir o ‘digerir’ rápido de 

quantidades de dados impossíveis de manipular manualmente e 

autorizar testes estatísticos impraticáveis anteriormente”. Diante dos 

novos desafios apresentados pela tecnologia, como a utilização de 

testes estatísticos e o número elevado de variáveis para o autor da 

pesquisa, emerge como saídas o livro General Inquirer dos autores 

Philip J. Stone e outros (1966, apud BARDIN, 2002, p. 23). Este 

descortinou a possibilidade de apurar a contagem por frequência, a 

ponderação ou distribuição de unidades de registro, assim como, 

colaborar para a compreensão entre a análise quantitativa e a análise 

qualitativa. 

No ano de 1967, no Congresso de Filadélfia, intitulado The 

Annemberg School of Gornmunications, reuniram-se 400 

investigadores com diferentes experiências entre o conhecimento da 

Análise de Conteúdo e a aplicação do computador. Entre as 

discussões foram apresentados os 

 

[...] problemas de ‘reconhecimento’, contextos de 
significação, regras de ‘desambiguação’, ‘cobertura da 
informação’ e também, num plano estritamente material, 
contribuições técnicas a fim de adaptar a máquina às 
operações rigorosas requeridas pelas análises (BARDIN, 
2002, p. 24). 

  

Apesar das inúmeras tentativas e conquistas em relação à técnica 

da Análise de Conteúdo, verificaram-se, nos anos seguintes, outros 

grandes desafios nos campos teóricos e metodológicos. Seus 
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enfrentamentos, segundo Bardin (2002, p. 24-25), sucederam desde a 

definição de normas e critérios teóricos, como os problemas de 

enumeração e de unidades de análise, assim como, em relação à 

participação de novas áreas - Semiologia e a Linguística - que 

desafiaram o desenvolvimento da técnica. 

Finalmente, frente à necessidade de normalização do método de 

Análise de Conteúdo, podemos encontrar nas palavras de Câmara 

(2013) o destaque sobre a importância da professora da Universidade 

de Paris, Laurence Bardin, em sua obra  Analyse de Contenu  de 1977, 

na qual o “[...] método foi configurado nos detalhes que servem de 

orientação atualmente” (2013, p. 182). Para Câmara (2013) a obra 

define a teoria e o método, os objetivos e as funções, apresentando 

uma técnica de investigação laboriosa dos documentos escritos. 

Atualmente, é grandemente utilizada como ferramenta de investigação 

da área de comunicação e conveniente às práticas de numerosas 

especialidades. 

 

 

2.2 - A comunicação e a mensagem 
 

A fonte de pesquisa primária da Análise de Conteúdo é a 

mensagem escrita ou oral. Elas expressam “as representações sociais 

na qualidade de elaborações mentais construídas socialmente, a partir 

da dinâmica que se estabelece entre a atividade psíquica do sujeito e o 

objeto de conhecimento” (FRANCO, 2018, p. 12). Para compreendê-

las, tornou-se relevante identificar as “condições contextuais de seus 

produtores” (FRANCO, 2018, p. 13) através da “categorização e 

contagem frequencial” (BARDIN, 2002, p. 104) das unidades de 

registro e contexto. Analisar as circunstâncias dos locutores e 

receptores foi fundamental para a contemplação dos meios de 

comunicação em websites dos partidos políticos. Além disso, 

proporcionaram dados vultosos às inferências finais. Bardin (2002, p. 

115) evidencia que 
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A compreensão exacta do sentido é [...] capital. Além do 
mais, o risco de erro aumenta, porque se lida com 
elementos isolados, ou com frequências fracas. Donde a 
importância do contexto. Contexto da mensagem, mas 
também contexto exterior a este; quais serão as 
condições de produção, ou seja, quem é que fala a quem 
e em que circunstâncias? Qual será o montante e o lugar 
da comunicação? Quais os acontecimentos anteriores ou 
paralelos? 

 

O professor universitário do Canadá Herbert Marshall McLuhan, 

importante pensador contemporâneo e precursor na compreensão 

sobre as implicações decorrentes da comunicação na era da eletrônica 

e da cibernética, afirmou que, nos dias atuais, a comunicação de 

massa, subordinada à tecnologia, se estabelece de forma instantânea 

e é substituída rapidamente por outras. A volatilidade da mensagem de 

massa e sua consequente compreensão, portanto, encontram 

resistência quando direcionadas às informações instituídas em 

períodos mais longos. McLuhan (2011, p. 67) ressalta que: 

 

[...] A interação entre o velho e o novo ambiente suscita 
muitos problemas e confusões. O principal obstáculo para 
uma compreensão clara dos efeitos dos novos meios é 
nosso hábito profundamente arraigado de encarar 
qualquer fenômeno sob ponto de vista fixo. Falamos, por 
exemplo, em “pôr em perspectiva”. Esse processo 
psicológico deriva inconscientemente da tecnologia da 
imprensa. 

  

Em seu livro O meio é a mensagem, McLuhan (2011) estabeleceu 

um paralelo entre a tecnologia aplicada em seu tempo, os primórdios 

da computação e da navegação em rede, e a predição do filósofo 

grego Platão, há quatro séculos antes de Cristo, descrito em Fedro 

 
A descoberta do alfabeto irá criar o esquecimento na alma 
dos que aprendem, porque eles não mais usarão a 
memória: irão confiar nos caracteres externamente 
escritos e não lembrarão por si mesmos ... Será dado ao 
discípulo não a verdade, mas uma aparência da verdade; 
buscarão muitas coisas e não terão aprendido nada; 
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parecerão oniscientes e geralmente nada saberão 
(MCLUHAN, 2011, p. 110) 

 

A comunicação de massa para McLuhan (2011) e a escrita para 

Platão foram preocupações que despertaram atenção às contradições 

das faculdades humanas, como a memória e a compreensão, 

resultantes das mudanças provocadas pelo progresso. McLuhan (2011, 

p. 112) afirma que pela “[...] circuitação eletrônica”, ou seja, a 

tecnologia hoje reconhecida como computação, “[...] continuamos a 

pensar fragmentariamente e em planos únicos e separados entre si”. O 

resultado da comunicação instantânea, segundo McLuhan (2011, p. 

62), e as dificuldades em compreender por não “[...] classificarmos os 

dados”, poderia ser o sinal despertado por Platão (apud, MCLUHAN, 

2011, p. 62) onde tanto se busca, mas pouco se conhece. Nesta 

direção entre a comunicação e a mensagem, Bardin (2002, p. 29) 

indaga: “Se um olhar imediato, espontâneo, é já fecundo, não poderá 

uma leitura atenta, aumentar a produtividade e a pertinência?”. Bardin 

(2002, p. 29) responde que é pela 

 

[...] descoberta de conteúdos e de estruturas que 
confirmam (ou infirmam) o que se procura demonstrar a 
propósito das mensagens, ou pelo esclarecimento de 
elementos de significações susceptíveis de conduzir a 
uma descrição de mecanismos de que a priori não 
detínhamos a compreensão. 

  

Vale destacar a alegação do jornalista e historiador Jean 

Lacouture (1996), em sua obra Histoire de France En 100 Tableaux, 

sobre o mundo relatado de forma espontânea pelos noticiários das 

grandes mídias e redes sociais. Deve-se à crítica realizada pelo 

escritor aos repórteres, os quais, de acordo com sua prática diária 

reduzida pelo tempo e conveniências da imprensa, priorizam a história 

oral em detrimento dos documentos escritos. Além disso, 

disponibilizam a mensagem “servida ao consumidor”, de acordo com as 

imposições da mídia técnica que trivializa a informação. 
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Bardin (2002, p. 34) propõe ultrapassar as dificuldades de uma 

leitura espontânea ou de uma comunicação instantânea de massa para 

o conhecimento da informação da mensagem através da “[...] descrição 

analítica [...] segundo procedimentos sistemáticos e objetivos de 

descrição do conteúdo das mensagens”. Destarte, não se limitam ao 

conteúdo, mas ao “[...] tratamento da informação contida nas 

mensagens” (ibid, p. 34) que ocorrerá com a aplicação de regras e 

metodologias técnicas. Estas organizarão as informações em 

categorias, destinadas ao processo final de interpretação que ocorrerá 

com o exaustivo método de inferência. Por tal ordenação metodológica, 

Bardin (2002, p. 43) afirma que o termo de análise de conteúdo 

significa 

 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações 
visando obter, por procedimentos sistemáticos e 
objectivos de descrição do conteúdo das mensagens, 
indicadores (quantitativos ou não) que permitam a 
inferência de conhecimentos relativos às condições de 
produção/recepção (variáveis inferidas) destas 
mensagens. 

 

Ao examinarmos as fases do processo de análise das mensagens 

por Bardin (2002), iremos assentir também em Pierre Lévy (1996, p.  

30), filósofo e sociólogo em Ciência da Informação e da Comunicação, 

algumas analogias como: 

 
Se ler consiste em hierarquizar, selecionar, esquematizar, 
construir uma rede semântica e integrar ideias adquiridas 
a uma memória, então as técnicas digitais de 
hipertextualização e de navegação constituem de fato 
uma espécie de virtualização técnica ou de exteriorização 
dos processos de leitura. 

 

Por conseguinte, Bardin (2002) aproxima-se de Levy (1996) ao 

afirmar que a descrição do conteúdo das mensagens ocorre de forma 

sistemática e objetiva. Enquanto Levy (1996) propõe a hierarquização, 

a seleção e a esquematização para construir uma rede semântica e 

integrar as ideias, Bardin (2002), na mesma tendência, dispõe, através 
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de técnicas e regras, as unidades de registro e unidades de contexto. 

Por essa razão, seu método passou a ser denominado de análise 

categorial. 

O método das categorias propostos pela análise de conteúdo, 

também conhecidas como gavetas ou rubricas significativas “[...] 

permitem a classificação dos elementos de significação constitutivas da 

mensagem” (BARDIN, 2002, p. 37). Também conhecido como método 

taxionômico, permite organizar as informações em categorias por sua 

frequência, presença ou ausência. Segundo Bardin (2002, p. 37), a 

 

[...] técnica consiste em classificar os diferentes 
elementos nas diversas gavetas segundo critérios 
susceptíveis de fazer surgir sentido capaz de introduzir 
numa certa ordem de confusão inicial. É evidente que 
tudo depende, no momento da escolha dos critérios de 
classificação, daquilo que procura ou que se espera 
encontrar. 

 

A proposta do método de Análise de Conteúdo, como um conjunto 

de técnicas de análise das comunicações (BARDIN, 2002, p. 31), 

busca suprir a deficiência da leitura aparente e massificada encontrada 

na mensagem textual. Desperta, entretanto, a reflexão por inferência 

entre o material exposto e a capacidade individual de compreender e 

reformular a mensagem além do latente. Discute a possibilidade de 

apreender o sentido e encontrar diferentes significados. Isto posto, 

Bardin (2002, p. 41) destaca que 

 
[...] a tentativa do analista é dupla: compreender o sentido 
da comunicação (como se fosse o receptor normal), mas 
também e principalmente desviar o olhar para outra 
significação, uma outra mensagem primeira. A leitura 
efectuada pelo analista do conteúdo das comunicações 
não é, ou não é unicamente, uma leitura “à letra”, mas 
antes o realçar de um sentido que se encontra em 
segundo plano. [...] atingir através de significantes ou de 
significados (manipulados), outros “significados” de 
natureza psicológica, sociológica, política, histórica, etc. 
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Em outras palavras, confinante a Bardin (2002), Pierre Levy 

(1996, p. 20) destaca a importância da elaboração dos significados do 

texto num variado processo de construção dos sentidos 

 
[...] Escutar, olhar, ler equivale finalmente a construir-se. 
Na abertura ao esforço de significação que vem do outro, 
trabalhando, esburacando, amarrotando, recortando o 
texto, incorporando-o em nós, destruindo-o, contribuímos 
para erigir a paisagem de sentido que nos habita. O texto 
serve aqui de vetar, de suporte ou de pretexto à 
atualização de nosso próprio espaço mental. 

 

A análise de conteúdo é composta por regras básicas que devem 

se adequar “[...] ao domínio e ao objectivo pretendido [...]” 

(BARDIN, 2002, p. 31) de cada situação e, portanto, se reinventar a 

cada momento. Não existem modelos ou receitas prontas devido à 

diversidade de possibilidades de análises propostas pela técnica. Como 

constata a historiadora e socióloga Régine Robin (1977, p. 63) ao 

afirmar que 

 
[…] a análise de conteúdo pode assumir diversas formas. 
Ela se propõe principalmente o estudo quantificado dos 
temas de uma obra, de um diário ou de um periódico, a 
fim de trazer à luz os centros de interesse do jornal e a 
evolução desses centros de interesses: ela pode 
preocupar-se com imagens, metáforas e metonímias que 
balizam o texto. Muitos estudos se interessam pelos 
valores explícita ou implicitamente expressos. 

  

Contudo, é necessário identificar o campo a ser tratado, a razão e 

a finalidade de uso do método nos limites de determinado contexto, em 

que a comunicação a ser investigada envolve o transmissor, o receptor, 

o meio, a mensagem, os interesses e as consequências. Assim, sendo 

a técnica de investigação objetiva, sistemática e quantitativa sobre 

o conteúdo e seu contexto, a leitura deixa de ser espontânea e se 

identifica à comunicação textual ou à mensagem instantânea dos 

propósitos e significados. 

Além da ponderação na compreensão da mensagem, Régine 

Robin (1977) traz uma novidade em relação à abordagem da 
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representação das palavras no texto, ao destacar a importância da 

linguística sobre a História e a Sociologia. Afirma que quando há maior 

cuidado sobre o significado das palavras, o léxico, “[...] o nível 

discursivo em sua autonomia desaparece” (ROBIN, 1977, p. 40). Neste 

sentido, Robin (1977) declara que o estudo do vocabulário permite 

explicar a sociedade e tem como objeto de estudo os fatos sociais. 

Valendo-se da importância da lexicologia como disciplina sociológica, 

Robin (1977, p. 41) afirma que “[...] tudo passa pela linguagem, que um 

edito, uma lei, um decreto são palavras; que uma declaração de 

guerra, uma carta de administrador, uma correspondência, um diário 

íntimo são também palavras [...]”. Assim como o historiador e o 

sociólogo se respaldam de documentos em suas pesquisas, o linguista 

também se compromete a estudar os discursos escritos das 

sociedades antigas, para compreender as diferentes formas de agir e 

pensar. Sendo assim, Bardin (2002, p. 44) destaca que 

 
É o trabalhar a palavra e as significações que diferencia a 
análise de conteúdo da linguística, embora a distinção 
fundamental resida noutro lado. A linguística estuda a 
língua para descrever o seu funcionamento. A análise de 
conteúdo procura conhecer aquilo que está por trás das 
palavras sobre as quais se debruça. A linguística é um 
estudo da língua, a análise de conteúdo é uma busca de 
outras realidades através das mensagens. 
 

Mas por que a autonomia do discurso desaparece com o cuidado 

do uso das palavras? O cuidado descrito por Robin (1977) em relação 

ao uso dos textos, enquanto fontes primárias da História e da 

Sociologia, deve-se à análise do material sem as contribuições de 

ordem linguística. 

 

[...] História ou Sociologia, fazem dos textos seus dados, 
postulando implicitamente certa imediatez do sentido (do 
lado do pólo receptor) ao mesmo tempo que a 
transparência das ‘palavras’ (dos discursos) [...]  ou, em 
outras palavras, toda análise de um material verbal, seja 
qual for, empenha de uma maneira ou de outra hipóteses 
de ordem linguística, mais freqüentemente não 
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reconhecidas como tais [...]” (ROBIN, 1977, p. 42 apud 
PROVOST, 1971, p. 9) 

 

No discurso de Provost (1977, p. 9 apud ROBIN, 1977, p. 42), 

resta a impressão de que novamente retornamos ao perigo de um 

conhecimento imediato do texto, anteriormente descrito como 

espontâneo, devido à ausência de alguns cuidados que poderiam ser 

reparados pela linguística. A atenção é evidenciada por Robin (1977, 

p.44) aos erros das hipóteses de “[...] um isomorfismo entre grupos 

sociopolíticos e o léxico”. Ou seja, a crença diminuta na qual as 

palavras usadas no discurso identificam o grupo sócio-político do 

mensageiro. O pesquisador das Ciências Humanas que ignora as 

funções das palavras e as relações estabelecidas entre elas (sintaxe), 

assim como seu significado (semântica), tornam imprecisas a frase ou 

a expressão em um determinado contexto. Ressalta Robin (1977, p.44) 

que “[...] a consideração dada ao léxico só pode ser feita depois de 

muitas voltas, através de muitas mediações, tão complexo é o estatuto 

da palavra no discurso”.  

Em consonância a Robin (1971), Laurence Bardin (2002, p. 41) 

também destaca a relevância da análise do texto pelas Ciências 

Humanas, quando buscam os significados das palavras através da 

Linguística, afirmando que 

 

[...] o que se procura estabelecer quando se realiza uma 
análise conscientemente ou não, é uma correspondência 
entre as estruturas semânticas ou linguísticas e as 
estruturas psicológicas ou sociológicas (por exemplo: 
condutas, ideologias e atitudes) dos enunciados. 

 

Bardin (2002) enfatiza, na análise qualitativa, a importância de se 

elaborar as próprias deduções sobre um acontecimento através de 

inferências específicas e não gerais. Manifesta sobre a possibilidade de 

elementos importantes dos conteúdos serem deixados de lado, após a 

seleção dos índices (palavra, tema, personagem, etc.,), obtidos pela 

frequência. 
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Em um texto – carta, diário, site de partido político e outros – o 

locutor pode sustentar diferentes discursos e “[...] tornar efetivo um 

outro léxico” (ROBIN, 1977, p. 45). Com isso, a análise do 

comportamento não será necessariamente a mesma que as palavras 

utilizadas. Em websites partidários, por exemplo, há facilidade do 

discurso de direção “direitista” aproveitar o conteúdo de vertente 

“esquerdista” ou vice-versa, onde, segundo Robin (1977, p. 45), “[...] as 

razões destas distorções serão procuradas na conjuntura, na base 

sociológica da circunscrição, etc. [...]”. 

Ademais, estudos realizados por Marcellesi9 (1970 apud ROBIN, 

1977, p. 45) demonstram que os discursos políticos, por serem 

polêmicos, acarretam “[...] certo jogo de contradanças léxicas”, 

descritos nos termos de simulação, de mascaramento, de conivência. 

 

Pela simulação, o locutor toma de empréstimo o 
vocabulário de um grupo que não é o seu para sustentar 
um discurso de seu grupo, fazendo-o parecer como o 
discurso de outrem. Pelo mascaramento, o locutor faz 
desaparecer de seu discurso as unidades que designam 
como de um grupo. Pela conivência, o locutor utiliza um 
vocabulário que o faria classificar-se como de um grupo, 
se os próprios destinatários não soubessem que ele não 
pertence a este grupo e, por este motivo, este vocabulário 
aparece como rejeitado, embora empregado 
(MARCELLESI, 1970, p. 69 apud ROBIN, 1977, p.45-46). 

 

Conquanto as palavras sejam polissêmicas e podem mudar de 

sentido, segundo as estratégias, as alianças e as forças partidárias dos 

candidatos numa determinada conjuntura política, segundo Robin 

(1977, p. 47) pode ocorrer o “[...] estudo da palavra, sem ao menos seu 

contexto em estrutura superficial, é ilusória”. Vale evidenciar 

novamente que, para Bardin (2002, p. 41), a Análise de Conteúdo nas 

“[...] comunicações não são, ou não é unicamente, uma leitura à ‘letra’, 

mas antes o realçar de um sentido que se encontra em segundo 

plano”.  
                                                           
9 J.B. Marcellesi, “Problèmes de socio-liguistique: le congrès de Tours”, La Pensée, outubro de 1970, p. 
69. 
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Cabe, assim, uma análise rigorosa da mensagem escrita na 

busca de uma visão multifocal, onde possa aferir “[...] a estrutura 

profunda das proposições contraditórias” que implicam “[...] esquemas 

ideológicos opostos” (ROBIN, 1977, p. 48). A investigação proposta por 

Bardin (2002, p. 39) indica, ao recurso da inferência, uma “[...] operação 

lógica pela qual se admite uma proposição em virtude da sua ligação 

com outras proposições já́ aceitas como verdadeiras”. A inferência sobre 

a produção e a recepção da mensagem são, para Bardin (2002, p. 40), 

 

Tal como um detective, o analista trabalha com índices 
cuidadosamente postos em evidência por procedimentos 
mais ou menos complexos. Se a descrição (a 
enumeração das características do texto, resumida após 
tratamento) é a primeira etapa necessária e se a 
interpretação (a significação concedida a estas 
características) é a última fase, a inferência é o 
procedimento intermediário, que vem permitir a 
passagem, explícita e controlada, de uma à outra.  

 

Finalmente, adicionando às contribuições franqueadas por Robin 

(1977) acerca dos estudos do vocabulário na verificação e 

interpretação da mensagem, cumpre destacar a avaliação de Bardin 

(2002) em relação ao domínio de investigação científica da análise de 

conteúdo e da linguística. Contudo, com domínio, Robin (2002, p. 44) 

distingue as funções de cada área do conhecimento ao observar que  

 
[...] a análise de conteúdo visa o conhecimento de 
variáveis de ordem psicológica, sociológica, histórica, etc., 
por meio de um mecanismo de dedução com base em 
indicadores reconstruídos a partir de uma amostra de 
mensagens particulares. A lexicologia, estudo científico do 
vocabulário, e a estatística lexical, aplicação dos métodos 
estatísticos à descrição do vocabulário, aproximam-se da 
análise de conteúdo por funcionarem com unidades de 
significações simples (a palavra) e por remeterem para 
classificações e contabilização pormenorizadas de 
frequências. Estas ciências podem ser úteis à análise de 
conteúdo (normas de comparação e índices de 
inferência), mas a sua analogia é puramente técnica e 
limitada. [...]. 

 



40 
 

A despeito da proximidade de concepção sobre os interesses na 

análise das palavras e da exígua diferença na avaliação do campo de 

ação entre a Lexicologia e a Análise de Conteúdo, Bardin (2002, p. 81) 

reconhece que o “[...] gênero de resultados [...] não pode ser tomado 

como prova inelutável [...]” porém “[...] permite corroborar, pelo menos 

parcialmente, os pressupostos em causa”. Mas, certamente, 

instrumentaliza e aponta para as necessidades, as dificuldades e os 

cuidados de uma investigação sobre a mensagem, assim como a 

gravidade da leitura espontânea presente nos hábitos do leitor. 

Portanto, vale firmar que, apesar da proximidade da prática 

científica entre a análise de conteúdo e a linguística, quer pelo objeto 

de pesquisa – a linguagem – ou pelo viés metodológico, Bardin (2002, 

p. 43) acresce que o “[...] trabalhar a palavra e as significações [...]” se 

diferenciam.  Enquanto a linguística estuda a língua e seu 

funcionamento – “[...] independentemente do sentido deixado à 

semântica, à descrição das regras de funcionamento da língua, para 

além das variações individuais ou sociais tratadas pela psicolinguística 

e pela sociolinguística [...]” a análise de conteúdo “[...] procura 

conhecer aquilo que está por trás das palavras sobre as quais se 

debruça” (BARDIN, 2002, p. 44), indagando outras significações.  

Nesta inclinação que a análise aplica  

 

não mais ao vocabulário, léxico ou reportório semântico 
ou temático da mensagem, mas aos princípios de 
organização subjacentes, aos sistemas de relações, aos 
esquemas directores, às regras de encadeamento, de 
associação, de exclusão, de equivalência, aos agregados 
organizados de palavras ou de elementos de significação, 
às figuras de retórica, etc., isto é, todas as relações que 
estruturam os elementos (signos ou significações) de 
maneira invariante ou independente destes elementos 
(BARDIN, 2002, p. 205). 

 

Espera-se da análise de conteúdo um sentido excepcional a uma 

“’sintaxe’ ou de uma ‘gramática’” (BARDIN, 2002, p. 205). Busca-se, a 

cima de tudo, compreender e valorizar as palavras nas mensagens 
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quando, em seu contexto de análise, o destaque às conveniências do 

locutor, meio e receptor revelem outros sentidos. 

 

 

1.3 - A Sociologia navegando nos conteúdos da Internet 

 

A Análise de Conteúdo permite alcançar maior número de 

informações sobre um determinado texto de natureza sociológica 

através da leitura crítica da mensagem. Apoiando-se, segundo Bardin 

(2002, p. 133) 

 

[...] nos elementos constitutivos do mecanismo clássico da 
comunicação: por um lado a mensagem (significação e 
código) e o seu suporte ou canal; por outro emissor e o 
receptor, enquanto pólos de inferência propriamente ditos. 

  

A Sociologia é a disciplina que como objetivo compreender as 

indagações da relação humana e sua dependência. Busca apresentar 

as diferentes formas de organização da sociedade, suas regras, 

valores, tradições e afluência. Suas implicações políticas, econômicas 

e culturais presentes na História e atuantes na sociedade.   

Compreende o mundo da humanidade e suas diferenças e, segundo a 

interpelação de Zygmunt Bauman (2010), a questão central da 

Sociologia: 

 
[...] como os tipos de relações sociais e de sociedades em 
que vivemos têm a ver com as imagens que formamos 
uns dos outros, de nós mesmos e nosso conhecimento, 
nossas ações e suas consequências? (BAUMAN, 2010, p. 
17) 

 

A Análise de Conteúdo ao investigar as condições contextuais do 

enunciador da mensagem, apresenta também “[...] as situações 

econômicas e socioculturais [...]” (FRANCO, 2018, p. 13) do 

documento. Além das contribuições históricas e sociológicas, o 

discurso escrito oportuniza a distinção entre “[...] os componentes 
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cognitivos, subjetivos, afetivos, valorativos e historicamente mutáveis 

[...]” (ibid, p. 13), os quais incitam o espírito comparativo e introspectivo 

do pesquisador sobre o tempo. 

A Sociologia deve despertar conhecimentos fundamentais do 

tempo presente, a fim de que o estudante disponha de premissas que o 

habilite a refletir sobre a veracidade de suas convicções. Todavia, 

quais são as particularidades da atualidade dignas de serem 

consideradas oportunas para sua percepção? Para Gilles Lipovetsky 

(2004, p. 64) é um período de risco e incerteza: “[...] eis agora o tempo 

do desencanto com a própria pós-modernidade, da desmistificação da 

vida no presente, confrontada que está com a escalada das 

inseguranças”. Segundo o filósofo francês, a despreocupação com o 

futuro – iniciada na passagem dos anos noventa do século XX – 

herdou da globalização neoliberal e da revolução da informática a 

“lógica da brevidade” e acabou por fermentar interesses consumistas. 

 

[...] De um lado, a mídia eletrônica informática possibilita a 
informação e os intercâmbios em “tempo real”, criando 
uma sensação de simultaneidade e de imediatez que 
desvaloriza sempre mais as formas de espera e lentidão. 
De outro lado, a ascendência crescente do mercado e do 
capitalismo financeiro pôs em xeque as visões estatais de 
longo prazo em favor do desempenho a curto prazo, da 
circulação acelerada dos capitais em escala global, das 
transações econômicas em ciclos cada vez mais rápidos. 
(LIPOVETSKY, 2004, p. 62-63). 

 

As consequências das mudanças econômicas e tecnológicas 

sobre as relações sociais implicam reconhecer atualmente, e 

diretamente relacionado ao estudante pesquisador, as “[...] reduções 

maciças sobre os quadros funcionais, o emprego precário e a ameaça 

de maior desemprego” (LIPOVETSKY, 2004, p. 63) e, nesta messe, a 

necessidade da eficiência e flexibilidade ocupacional, como elementos 

significativos para a compreensão das condições contextuais. Além de 

favorecer às inferências sobre o objeto de análise, também permite 

perceber seu tempo histórico. 
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Peter Berger (2001, p. 107) aviva em seu livro Perspectivas 

Sociológicas que “[...] a sociedade determina não só o que fazemos, 

como também o que somos”, e justifica que o desafio não se torna tão 

difícil “[...] porque quase sempre desejamos aquilo que a sociedade 

espera de nós” (BERGER, 2001, p. 107). Sendo a sociedade uma 

entidade externa que nos compele e pressiona, cabe aos estudos da 

Sociologia, na “educação liberal” segundo Berger (2001, p. 193), 

promover a libertação intelectual conforme a “[...] convicção de que é 

melhor estar consciente do que inconsciente e que a consciência é a 

condição de liberdade”.  

A análise de documentos que demonstram valores, crenças ou 

condutas sociais inseridos nos interesses particulares ou de grupos 

permite, de forma mais detalhada, verificar as convicções da sociedade 

em que participa. Esta contemplação do estudante ultrapassa o saber 

em relação às respostas simples, direcionando-o a uma abstração do 

apreender social que o envolve e lhe exige erigir uma visão de mundo. 

 

[...] Julgamos que faça parte de um espírito civilizado em 
nossa época ter travado contacto com a forma de 
pensamento crítico peculiarmente moderno e oportuno e 
que chamamos sociologia. Mesmo aqueles que não 
encontram nessa atividade intelectual seu próprio 
demônio particular, como se expressou Weber, tornar-se-
ão, através desse contacto, um pouco menos obstinados 
em seus preconceitos, um pouco mais cuidadosos em 
seus comprometimentos e um pouco mais céticos em 
relação aos comprometimentos alheios – e talvez um 
pouco mais compassivos em suas jornadas através da 
sociedade (BERGER, 2001, p. 193). 

 

Berger (2001) adverte que o pensamento crítico de nossa época 

deva ser construído a partir do embate sobre nossos preconceitos e 

comprometimentos pessoais e alheios. Porém, para o entendimento 

das coisas, segundo Baumam (2010), existe uma ordem dotada de 

significados. 

 



44 
 

O que pode no início parecer enigmático e mesmo 
ameaçador passa então a ser compreendido em termos 
de suas relações com aqueles aspectos que nos são mais 
familiares ao longo de nossa vida (BAUMAM, 2010, p. 
263-264). 

 

A Análise de Conteúdo sobre textos de websites partidários 

facilitou a reflexão entre as convicções representadas nos interesses e 

estratégias de grupos e do leitor. Isso também implicou uma revisão 

pessoal do leitor sobre os conteúdos disponíveis na mensagem. Neste 

contexto, Bauman (2010, p. 264) valoriza a ação de “entendimento das 

coisas” afirmando que 

 

[...] Por esse motivo, procurar explicá-las pode se provar 
algo desafiador às formas existentes de ver – posto que 
essas formas de ver se relacionam a um segundo sentido 
de entendimento, que dá forma a nosso conhecimento de 
um ambiente que nos capacita a nele agir e ter bom 
desempenho. Trata-se do conhecimento tácito que 
extraímos rotineiramente de nossas ações e sem o qual 
não poderíamos concretizar e orientar nossa vida. 

 

Um dos grandes desafios da disciplina de Sociologia para a 

construção de um pensamento questionador e investigativo reside na 

transcendência do conhecimento do senso comum, dos “achismos”, 

referentes aos diferentes assuntos. O ato de compreender o mundo 

consubstancia-se, em grande parte do tempo, de forma espontânea e 

está presente na comunicação e nas experiências cotidianas de cada 

um. De acordo com Bauman (2010, p. 19) 

 

Embora profundamente imersos em nossas rotinas – 
conformadas por conhecimento prático orientado para os 
parâmetros sociais pelos quais interagimos -, não é 
frequente pararmos para pensar sobre o significado 
daquilo que passamos; e menos ainda para comparar 
nossas experiências pessoais com o destino dos outros, a 
não ser, talvez, para obter respostas individuais para os 
problemas sociais [...]. 
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A experiência sobre um texto jornalístico, por exemplo, permite a 

preparação do pensamento analítico naquilo que está por detrás da 

notícia, a partir da vivência e da observação. A leitura minuciosa, por 

sua vez, enriquece a contemplação, desvenda opiniões contraditórias e 

carreia à circunspecção analítica do objeto examinado, por assim dizer. 

Revisitando Franco (2018, p. 10), a utilização da Análise de Conteúdo 

como técnica de pesquisa permite o “[...] papel ativo do sujeito na 

produção do conhecimento”, pois, na medida em que a mensagem 

expressa as representações sociais do locutor, inicia-se, no 

pesquisador, um processo de interpretação, comparação, classificação 

e inferência sobre os conteúdos. 

A disciplina de Sociologia permite ao sujeito da reflexão 

descortinar o presente e posicionar-se em face da realidade mais 

próxima. Tal dinâmica o afasta dos achismos construídos de forma 

espontânea, ao confrontar experiências tangíveis que exijam 

avaliações baseadas em argumentos pertinentes, quando bem 

fundamentados. Neste momento, o conceito ultrapassa a conjectura, a 

hipótese ou o palpite corrente e ocasiona a sensatez e a elasticidade 

da arguição. 

Nidelcoff (1991) afirmou, em seu livro “As Ciências Sociais na 

escola”, que o aluno é protagonista do processo de aprender. Seu 

conhecimento ocorre durante as atividades, onde existam objetivos ou 

metas propostas que, ademais, possam desenvolver atitudes ou 

hábitos. A educadora argentina sublinhou alguns pontos sobre o “saber 

informar-se” na aprendizagem das Ciências Sociais que estão, de 

modo direto, relacionados com a prática de análise de conteúdo 

propostos por Bardin (2002). Entre eles vale ressaltar: 

 

� Saber procurar a informação; 
� Saber compará-la; 
� Analisar sua tendenciosidade; 
� Compreender o valor e a incidência das fontes de 

informação; 
� Analisar propaganda; 
� Interpretar estatísticas; 



46 
 

� Saber ver e ouvir um noticiário de televisão; 
� Interpretação de testemunhos históricos de 

diferentes tipos (NIDELCOFF, 1991, p. 37-38). 
 

 

Do mesmo modo relevante, a Sociologia e a prática da Análise de 

Conteúdo como atividade específica, deve-se à “[...] atitude de tomar 

como base para a formação de ideias e opiniões a análise de fatos e 

situações concretos” (NIDELCOFF, 1991, p. 38). E complementa: “[...] 

a capacidade de observar a realidade social e física que nos rodeia” 

(ibid, p. 38).  (Estas práticas exigem dos estudantes o desenvolvimento 

das habilidades e das competências cognitivas – analisar, comparar, 

observar, interpretar – tão apreciadas na ação educativa da atualidade. 

Bardin (2002, p. 95) afirma que as fases da análise de conteúdo 

divididas em três polos cronológicos - a pré-análise (escolha dos 

documentos, hipóteses, objetivos e indicadores), a exploração do 

material (operações de codificação), e o tratamento dos resultados (a 

inferência e a interpretação final) – estão representadas “[...] tal como 

inquérito sociológico ou a experimentação”. A técnica da Análise de 

Conteúdo propicia uma investigação mais significativa das relações 

humanas. Permite compreender a complexidade das mensagens 

sociais e políticas num determinado contexto, bem assim, desenvolve 

um olhar plurifacetado entre o anunciador, o meio e o receptor. Desse 

modo, promove ao estudante da disciplina de Sociologia uma ardente 

reflexão sobre a complexidade do mundo em que está inserido, isto é, 

muito além de percepção aparente e inconsciente. Para Bardin (2002, 

p. 28) 

 

Apelar para estes instrumentos de investigação laboriosa 
de documentos, é situar-se ao lado daqueles que, de 
Durkheim a P. Bourdieu passando por Bachelard, querem 
dizer não ‘à ilusão da transparência’ dos factos sociais, 
recusando ou tentando afastar os perigos da 
compreensão espontânea. É igualmente ‘tornar-se 
desconfiado’ relativamente aos pressupostos, lutar contra 
a evidência do saber subjectivo, destruir a intuição em 
proveito do ‘construído’, rejeitar a tentação da sociologia 
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ingénua, que acredita poder apreender intuitivamente as 
significações dos protagonistas sociais, mas que somente 
atinge a projecção da sua própria subjectividade. Esta 
atitude de ‘Vigilância crítica’, exige o rodeio metodológico 
e o emprego de ‘técnicas de ruptura’ e afigura-se tanto 
mais útil para o especialista das ciências humanas, 
quanto mais ele tenha sempre uma impressão de 
familiaridade face ao seu objecto de análise. É ainda dizer 
não ‘à leitura simples do real’, sempre sedutora, forjar 
conceitos operatórios, aceitar o carácter provisório de 
hipóteses, definir planos experimentais ou de investigação 
(a fim de despistar as primeiras impressões, como diria P. 
H. Lazarsfeld).” 

 

Wright Mills (1982, p. 11), na obra Imaginação Sociológica, 

acredita que o “[...] seu possuidor compreende o cenário histórico mais 

amplo [...]” para a vida íntima e na carreira. A lucidez com respeito às 

experiências pessoais e sua ansiedade “[...] focalizada sobre fatos 

explícitos [...]” (1982, p.12), podem condicioná-lo á “[...] participação 

nas questões públicas [...]” (1982, p.12). Para Mills (1982, p. 14), a 

imaginação sociológica é uma consciência que está fundamentada “[...] 

na necessidade de conhecer o sentido social e histórico do indivíduo na 

sociedade [...]”, a fim de conhecer o mundo e sua relação sobre ele. 

Conforme expõe Mills (1982, p. 14) 

 

Certo ou não, com frequência passam a sentir que não 
podem proporcionar-se súmulas adequadas, análises 
coesas, orientações gerais. As decisões anteriores, que 
pareciam sólidas, passam a ser, então, como produtos de 
uma mente inexplicavelmente fechada. Sua capacidade 
de surprêsa volta a existir. Adquirem uma nova forma de 
pensar, experimentam uma transavaliação de valôres: 
numa palavra, pela sua reflexão e pela sua sensibilidade, 
compreendem o sentido cultural das Ciências Sociais. 

 

As afirmações acima nos permitem declarar que a 

correspondência entre a disciplina de Sociologia e a Análise de 

Conteúdo em websites partidários contemplam diametralmente as 
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habilidades10 e as competências11 da atual Base Nacional Comum 

Curricular (BRASIL, 2017). De forma direta, a competência número 1 

das Ciências Humanas e Sociais aplicadas no Ensino Médio afirma que 

a habilidade a ser desenvolvida refere-se à elaboração de hipóteses, 

seleção de evidências de “[...] argumentos relativos a processos 

políticos, econômicos, sociais, ambientais, culturais e epistemológicos, 

com base na sistematização de dados e informações de natureza 

qualitativa e quantitativa” (BRASIL, 2017, p. 560).  

 

 
CAPÍTULO III: JORNADEANDO AS FONTES 

 
3.1 Interrogando websites partidários 
 

Reconhecendo a importância técnica a ser aplicada para a 

compreensão abrangente da comunicação e admitindo que “[...] tudo o 

que é dito ou escrito é susceptível de ser submetido a uma análise de 

conteúdo”, segundo P. Henry e S. Moscovici (BARDIN, 2002, p. 33), a 

escolha por websites partidários confirma uma série de vantagens nos 

estudos dos documentos pelos jovens estudantes. Para isso, levamos 

em conta as diferentes proposições que evidenciaram o contexto dos 

websites e os tornaram relevantes para a investigação. 

Primeiramente, ao identificar a proximidade com as tecnologias 

online e sua oferta formativa gratuita, João Canavilhas (2009, p. 10) 

afirmou, contudo, que a internet é “[...] um meio especialmente 

                                                           
10 “Na BNCC, competência é definida como a mobilização de conhecimentos (conceitos e 
procedimentos), habilidades (práticas, cognitivas e socioemocionais), atitudes e valores para resolver 
demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho.” 
(BRASIL, 2018, p. 8) 
11 Diz o texto: “Nesta competência específica, pretende-se ampliar as capacidades dos estudantes de 
elaborar hipóteses e compor argumentos com base na sistematização de dados (de natureza 
quantitativa e qualitativa); compreender e utilizar determinados procedimentos metodológicos para 
discutir circunstâncias históricas favoráveis à emergência de matrizes conceituais (modernidade, 
Ocidente/Oriente, civilização/barbárie, nomadismo/sedentarismo, tipologias evolutivas, oposições 
dicotômicas etc.); e operacionalizar conceitos como temporalidade, memória, identidade, sociedade, 
territorialidade, espacialidade etc. e diferentes linguagens e narrativas que expressem conhecimentos, 
crenças, valores e práticas que permitem acessar informações, resolver problemas e, especialmente, 
favorecer o protagonismo necessário tanto em nível individual como coletivo” (BRASIL, 2017, p.559). 
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apreciado pelas gerações mais novas, o que pode funcionar como uma 

motivação extra para chamar os jovens à vida política”. Nesta direção, 

Catarina Silva (2012, p. 1) infere em sua dissertação exibida na 

Universidade de Aveiro, em Portugal, que  

 
[...] o uso político da internet justifica-se, por um lado, pela 
procura de novas formas de estimular o envolvimento da 
população nos temas políticos; e por outro, pela 
necessidade de os partidos se adaptarem às evoluções 
da sociedade, tirando partido da popularidade que as 
novas tecnologias ganharam nas sociedades 
contemporâneas. 

 

Para Pierry Levy (1996, p. 23), em sua obra O que é virtual, “[...] o 

leitor em tela é mais ‘ativo’ que o leitor em papel”. Seja por sua 

interatividade em produzir imagens ou textos com o computador, seja 

por “[...] penetrar num novo universo de criação e de leitura de signos 

[...]” (1996, p. 23). Se atentarmos ao cotidiano dos jovens, de pronto 

constataremos sua ávida recorrência aos meios eletrônicos que se 

encontram fartamente disponíveis. Estes aparelhos disponibilizam 

rapidamente diferentes fontes de informações, nas quais podem ser 

analisadas e comparadas a fidedignidade da mensagem. Caso a 

julguem leviana, num simples toque alcançam canais, onde 

notoriedades se mostram mais confiáveis em suas informações. Para 

Levy (1996), a “[...] extensão do ciberespaço representa o último dos 

grandes surgimentos de objetos indutores de inteligência coletiva” 

(1996, p. 89).  Ainda neste diapasão, acrescenta ele (1996, p. 10) 

 

[...] A multiplicação contemporânea dos espaços faz de 
nós nômades de um novo estilo: em vez de seguirmos 
linhas de errância e de migração dentro de uma extensão 
dada, saltamos de uma rede a outra, de um sistema de 
proximidade ao seguinte. Os espaços se metamorfoseiam 
e se bifurcam a nossos pés, forçando-nos à 
heterogênese. 

 

Catarina Silva et al (2012, p. 19) atestam que os “[...] websites 

facilitam a comunicação em linha direta entre o partido e o eleitor e 
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com livre estruturação da mensagem”. Além de serem considerados 

meios mais interativos, disponibilizando aos “[...] eleitores a participar, 

interagir e filtrar dados” (SILVA, 2012, p. 15), também proporcionam a 

qualquer um “[...] participar da agenda política propondo preocupações 

e questões relevantes” (SILVA, 2012, p. 21). Neste contexto a internet 

acaba por promover uma maior diversidade de vozes no sistema 

político12 (BRAGA, 2015, p. 54). 

Seguidamente, comparando com outros veículos de 

comunicação, como a televisão, o rádio e o jornal, com os recursos do 

websites – vídeos, fotografias, textos e áudios – podemos verificar um 

avanço, quando ponderamos que este instrumento “[...] permite aos 

receptores analisar os conteúdos de uma forma mais pessoal”, 

segundo as palavras de Benoit (apud SILVA, 2012, p. 21). Quer dizer, 

o receptor dispõe do material a qualquer momento e no tempo que 

pretender, sem a “necessidade de se sujeitarem a horários e 

programações previamente estabelecidas” (CANAVILHAS, 2009, p. 7), 

podendo alcançar “[...] um controlo informativo mais directo e 

personalizado da mensagem transmitida” (SILVA, 2012, p. 15). Além 

disso, devemos considerar o custo elevado da informação para o 

partido político por via televisiva, como também, deve-se avaliar o 

maior controle das mensagens em proveito da audiência pela 

emissora. Nestas condições, Silva (2012, p. 19) destaca o website 

como “[...] um meio livre de pressão jornalística”, enquanto Canavilhas 

(2009, p. 1) acrescenta que o sistema político e midiático 

 

[...] têm um percurso comum pautado por interesses 
divergentes. Se os políticos encontram nos media a forma 
mais eficaz para chegarem aos cidadãos, os media 
procuram na politica os acontecimentos que interessam 
às audiências, o que por vezes contraria os interesses 
dos políticos. Neste jogo de equilíbrios, políticos e media 
tentam retirar mais-valias da relação. Os políticos 
pretendem fazer chegar uma determinada mensagem ao 
público, procurando formas de anular ou reduzir a 

                                                           
12 Braga (2015) e outros utilizaram a metodologia de Análise de Conteúdo para a realização de sua 
pesquisa sobre a internet e os partidos políticos brasileiros. 
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interferência do jornalismo no conteúdo. Porém, a 
mensagem tem de passar por um processo de selecção e 
codificação assente em valores jornalísticos que tendem a 
retirar à mensagem inicial parte da sua carga persuasiva. 
Nesta negociação entre interesses, princípios e objetivos, 
surge naturalmente o conflito, com ambas as partes a 
procurarem formas de reduzir a dependência mútua. 

 

Estudos, como o Computer-Mediated Political Communication 

(MORRIS AND OGAN, 1996)13, comprovam que a comunicação em 

rede tornou-se importante veículo de informação, na medida em que 

contém a biografia dos candidatos, programas eleitorais e agendas dos 

candidatos, e que, apesar de falhos na interatividade com os eleitores 

“[...] podem influenciar o processo de comunicação política e o 

funcionamento das democracias” (BARNETT, 1997 apud 

CANAVILHAS, 2009, p. 7). O autor assinala quatro importantes 

características dos dispositivos online para a ocorrência deste 

processo. São eles: 

 

a) Capacidade tendencialmente ilimitada de reunir e 
distribuir informação: ao contrário dos meios tradicionais, 
que estão condicionados pelos espaços destinados a 
determinado tipo de informação, na Web é possível 
disponibilizar a informação em bruto, fornecendo aos 
cidadãos todos os dados; 
b) Possibilidade dos cidadãos poderem comunicar entre 
si, independentemente da sua localização geográfica: os 
novos dispositivos permitem anular o espaço e o tempo, 
colocando os cidadãos em contacto com outros de 
regiões diferentes; 
c) Acesso à informação sem qualquer tipo de 
constrangimento: contrariamente ao que sucede nos 
media tradicionais, os cidadãos podem aceder à 
informação quando e como desejam, sem necessidade de 
se sujeitarem a horários ou programações previamente 
estabelecidas; 
d) Acesso universal com a presença simultânea desde 
qualquer local com uma ligação à rede (CANAVILHAS, 
2009, p.7). 

 

                                                           
13 Apud Canavilhas, 2009, página 7. 
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Canavilhas (2009, p. 10) ressalta que o contato entre eleitores e 

candidatos desperta o sentimento de pertença em relação ao partido e 

fortalece o interesse da atividade política. Permitindo, contudo, “[...] 

aquilo a que Jones (1998) chama uma ‘comunidade genuína’ pela sua 

ligação a uma determinada acção política futura” (ibid, p. 10). Para 

Braga (2015, p. 69), isso é o resultado do “[...] engajamento e formação 

de redes online”, que proporcionaram novas formas colaborativas e 

participativas “[...] entre o sistema partidário e os cidadãos”. Silva 

(2012, p. 1) constata que neste processo 

 

[...] uso politico da internet justifica-se, por um lado, pela 
procura de novas formas de estimular o envolvimento da 
população nos temas políticos; e por outro, pela 
necessidade de os partidos se adaptarem às evoluções 
da sociedade, tirando partido da popularidade que as 
novas tecnologias ganharam nas sociedades 
contemporâneas. 

 

Ao ilustrar-se os enunciados expostos por Canavilhas (2009) e 

Braga (2015) com o período eleitoral brasileiro de 2018, apuramos no 

comunicado digital do candidato à presidência pelo partido do PSOL, 

Guilherme Boulos, a presença do espaço nomeado “Mitos e 

Verdades”14
. Com título “Compartilhe a Verdade”15, destaca-se que o 

candidato foi “vítima de boatos e mentiras, desde que passou a 

representar uma ameaça aos grupos que controlaram o país”16. A 

intensa liberação de fake news, conteúdos políticos falsos ou 

distorcidos, também explorados nas eleições dos Estados Unidos, 

Argentina e Colômbia nas primeiras décadas do século XXI, por 

exemplo, tornaram-se instrumentos estratégicos neste período eleitoral 

brasileiro. O website do jornal Estadão destacou que, segundo o “[...] 

levantamento do Grupo de Pesquisa em Políticas Públicas para o 

Acesso à Informação (Gpopai), da Universidade de São Paulo (USP), 

cerca de 12 milhões de pessoas compartilharam fake news no Brasil 

                                                           
14 Disponível em:<http://guilhermeboulos.com.br/compartilhe-a-verdade/>.  Acesso em: 02 out.18. 
15 Veja imagens 1, 2, 3, 4 e 5 em anexo. 
16 Disponível em:<http://guilhermeboulos.com.br/compartilhe-a-verdade/>.  Acesso em: 02 out.18. 
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em junho deste ano”17. Isso significa que a comunicação em rede 

tornou-se não apenas um importante veículo de informação, mas, 

também, um instrumento de combate às inverdades produzidas pelos 

fake news. Este fato político desencadeou e fortaleceu o engajamento 

do eleitorado e seus simpatizantes18. 

Outra prerrogativa para a investigação das mensagens nos sites 

brasileiros é corroborar que a “[...] totalidade dos partidos brasileiros 

está́ presente on-line usando amplamente a internet e as principais 

mídias sociais s ‘Web 2.0’” (BRAGA, 2015, p. 51). Destarte, a 

expansão da internet tem levado os partidos políticos a transferirem 

“[...] suas atividades para plataformas virtuais, institucionalizando 

progressivamente um espaço de interação entre os diferentes atores 

políticos” (BRAGA, 2015, p. 49). Esta interação ocorre também nos 

anos não eleitorais, “[...] permitindo um conhecimento dos websites 

partidários mais factual e sistemático que em períodos eleitorais”, como 

destaca Silva (2012, p. 40) em sua dissertação. 

É imprescindível verificar quais são as funções dos websites 

partidários, para compreender o conteúdo das mensagens e identificar 

suas principais características, a fim de facilitar a montagem de 

categorias temáticas possíveis de análise. Para Silva (2012, p. 23) 

existem quatro funções: “[...] reforçar a opinião; promover o activismo; 

contribuir para doações; e registar e mobilizar eleitores”. Para cada 

função há a necessidade de aplicar premissas pungentes que 

capturem os conteúdos das mensagens. É neste momento onde se 

apresentam os aspectos ideológicos da comunicação que suportam a 

opinião e a participação dos eleitores. Conforme Farrell e Webb (2000, 

p. 6 apud Silva, 2012, p. 4.) “[...] a comunicação alternativa é utilizada 

para direccionar mensagens a categorias especificas de eleitores”.  

Ademais de atrair eleitores indecisos e jornalistas, as mensagens e os 

                                                           
17 Disponível em:<http://infograficos.estadao.com.br/focas/politico-em-construcao/materia/fake-news-
devem-causar-impacto-em-eleicoes-de-2018>.  Acesso em:  02 out.18. 
18 Encontra-se no website do candidato com o título “Leia aqui a verdade e ajude a divulgar as 
informações reais”.  Disponível em:<http://guilhermeboulos.com.br/compartilhe-a-verdade/>.  Acesso 
em: 02 out.18. 
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documentos disponíveis nos websites são designados principalmente a 

um público-alvo como os militantes e os colaboradores. Esta 

constatação nos permite identificar relações entre os conteúdos e os 

valores ideológicos designados aos grupos de eleitores, onde, segundo 

Panke (2012, p. 5), podemos abstrair os “[...] valores, atitudes, 

realizações e conceitos de determinado auditório” que são “[...] 

evidenciados e visam projetar determinada imagem”. 

Corroborando com a conformação da mensagem segundo o 

público, o pesquisador tem a oportunidade de criar suas hipóteses de 

correspondência, para formar suas regras de enumeração. Os modos 

de contagem para Bardin, (2002, p. 108) como a presença, a 

frequência e a intensidade, permitem a formação das regras de 

enumeração, quando a regularidade dos elementos de um texto 

funciona como indicador importante de análise quantitativa e 

qualitativa. A intensidade de cada elemento é, para Bardin (2002, p. 

110), “[...] indispensável na análise dos valores (ideológicos, 

tendências) e das atitudes”. 

Bardin (2002, p. 37) afirma que o método das categorias, também 

conhecido como gavetas ou rubricas, permite “[...] a classificação dos 

elementos de significação constitutivas, da mensagem”. A classificação 

ou organização das informações das mensagens escrita nos websites 

segundo o público, outorga, em seguida, a análise de conteúdo 

avançar, para a realização das inferências. 

A importante contribuição realizada por Braga (2015), através da 

análise de conteúdo das redes e dos partidos portugueses 

categorizados por Silva (2012), resultaram numa valorosa classificação 

dos diferentes partidos brasileiros. Estes foram desenvolvidos por um 

 

[...] gradiente ideológico-programático que varia de 1 
(partidos mais conservadores ou à direita do espectro 
politico brasileiro) a 32 (partidos mais à radicais ou à 
esquerda do espectro ideológico brasileiro) (BRAGA, 
2015, p. 52).19   

                                                           
19 Veja imagem 6 em anexo. 
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Sua apresentação faculta compreender como as estratégias de 

comunicação online são determinadas pelo uso das ferramentas 

digitais, pela força dos recursos financeiros políticos, pela mobilização, 

pelo tamanho da bancada e da organização ideológica. Esta 

compreensão amplia o horizonte de análise, na medida em que 

aproxima a prática do partido político com o contexto dos conteúdos 

apresentados no website. 

Para facilitar a compreensão do uso dos websites pelos partidos 

políticos e, mais tarde, disponibilizar dados importantes na prática da 

investigação da Análise de Conteúdo pelos estudantes, foram 

apresentados os atributos dos partidos e suas ações segundo a 

pesquisa de Sérgio Braga (2015).  Para compreender o uso das mídias 

digitais, os autores estabeleceram “[...] seis grandes tipos de partidos 

políticos a partir da combinação de dois critérios (posição no espectro 

ideológico e maior ou menor grau de fisiologismo)” (BRAGA, 2015, p. 

53). São eles 

 

1. Partidos (mais) fisiológicos de centro (PFC): são 
aqueles partidos que não se colocam em nenhum dos 
extremos do espectro político-ideológico e cuja postura 
em relação aos sucessivos governos no plano nacional é 
pouco coesa, oscilante, ou difícil de caracterizar; 
2. Partidos fisiológicos de direita (PFD), que são 
agremiações que apresentam uma postura ideológica 
geral mais conservadora, mas que não são facilmente 
identificáveis com as linhas programática e as facções 
anti e pró-governo que polarizam o debate político, 
apresentando uma menor consistência programática em 
relação aos sucessivos governos na cena política 
nacional; 
3. Partidos fisiológicos de esquerda (PFE), 
agremiações que se estruturam em torno de fortes 
lideranças estaduais, e cujo comportamento anti e pró-
governo não é facilmente identificável, aderindo ou 
fazendo oposição a governos de perfil programático 
distinto; 
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4. Partidos programáticos de direita (PPD) são aqueles 
partidos tradicionalmente incluídos no campo ideológico 
mais conservador e que apresentam uma postura 
ideológico-programática mais definida e consistente, 
sendo mais fácil de classificá-los num gradiente “governo” 
X “oposição”; 
5. Partidos programáticos de centro (PPC) são o 
PSDB, o PV e o PPS; 
6. Partidos programáticos de esquerda (PPE) são o PT, 
PcdoB, o PSOL, PSTU e PCB. 

 

As análises de Braga (2015, p. 56-65) sobre os partidos políticos 

permitiram à pesquisa apresentar os seguintes resultados: 

 

a) [...] a existência de um grupo de quatro partidos com 
WPs de melhor desempenho e com estratégias de 
comunicação mais diversificadas, tais como o PSDB, PT, 
PRB e PDT; 
b) [...] boa parte dos partidos brasileiros privilegia a 
estratégia da oferta de informações sobre os partidos 
políticos através de ferramentas digitais relativamente 
sofisticadas; 
c) [...] há uma ligeira vantagem dos partidos grandes no 
uso das ferramentas digitais, mas bem inferior à esperada 
em virtude dos recursos comandados pelas agremiações; 
d) [...] os partidos pequenos20 e com menos recursos 
estão usando a internet e as tecnologias digitais para 
manifestar seus pontos de vista em condições de relativa 
igualdade, promovendo assim um maior pluralismo e 
diversidade de pontos de vista no sistema político 
brasileiro; 
e) [...] os partidos com mais recursos políticos usam 
com mais intensidade aquelas ferramentas que permitem 
uma comunicação “vertical” e “top down” entre as 
lideranças partidárias e outros atores políticos 
(formadores de opinião, mídia, potenciais financiadores de 
campanha, militantes e simpatizantes etc.); 

                                                           
20 Os autores definem “[...] três categorias de partidos: (i) partidos grandes, que são aqueles que 
obteriam representação parlamentar caso fosse adotada uma hipotética cláusula de barreira de 4%; (ii) 
partidos médios, que são aqueles com bancada entre 2 e 4%; (iii) partidos pequenos, que são aqueles 
com bancada na Câmara inferior a de 2%” (BRAGA, 2015, p. 52). 



57 
 

f)  [...] os partidos menores e situados mais à esquerda 
do espectro partidário usam de maneira mais intensa 
aqueles recursos associados à mobilização e a uma maior 
interatividade com os cidadãos; 
g) [...] alguns pequenos partidos estão usando as 
tecnologias digitais de maneira mais eficiente do que seria 
esperado em virtude dos recursos comandados por estas 
agremiações; 
h) [...] agremiações tais como o DEM, PR e PTB que 
apresentam estratégias de comunicação on-line pouco 
diversificadas, vis-a-vis os recursos acessados pelas 
legendas; 
i) [...] Os outliers são o PT e o PSDB, com 
desempenho superior ao esperado pelo acesso ao Fundo 
Partidário, e o PMDB e o PP com desempenho bastante 
aquém do esperado em virtude dos fundos públicos 
acessados pelo partido; 
j) [...] partidos grandes, situados à direita do espectro 
político partidário e com maior capilaridade tendem a usar 
os WPs para informar seus apoiadores e militantes das 
atividades dos partidos, enquanto partidos menores e 
situados à centro-esquerda do espectro ideológico tem 
maior possibilidade de usar seus WPs como ferramentas 
de mobilização dos apoiadores e simpatizantes; 
k) [...] Uma segunda dimensão das estratégias de 
comunicação virtual dos diferentes partidos brasileiros é o 
grau de atenção que recebem nas mídias sociais 
(especialmente as mais importantes, tais como Facebook, 
Twitter e Youtube); 
l) [...] o partido brasileiro com maior grau de atenção 
nas mídias sociais é o PSDB com uma audiência de 
2.755.479 de internautas, seguido do PSTU e do PT; 
m) [...] os partidos com perfil ideológico e programático 
mais definido e que possuem uma postura mais proativa 
em defenderem seus pontos de vista, tendem a ser mais 
atuantes e populares nas redes sociais, superando 
inclusive os grandes partidos com maiores recursos 
políticos. 

 

Inspirado nas incipientes pesquisas realizadas sobre os partidos 

políticos portugueses pelo método da análise de conteúdo de Catarina 

Silva (2012, p. 51), sobretudo na “[...] difusão de informação, interação, 
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mobilização e sofisticação [...]”, Braga (2015) também contribuiu 

expressivamente para a compreensão das estratégias e desempenhos 

de comunicação nas redes sociais pelos partidos brasileiros e facilitou 

o reconhecimento do valor atual do uso das ferramentas digitais e seus 

efeitos. 

Os resultados das análises de comunicação dos partidos políticos 

brasileiros apresentados por Braga (2015) podem auxiliar na 

elaboração das categorias de análise dos conteúdos apresentados nos 

websites, como as propostas dos candidatos, prioridades, justificativas, 

estratégias e ações políticas, objetivos partidários, discursos de 

desqualificação acerca da oposição, e outros. Sobretudo nas 

inferências consumadas no final da pesquisa, quando seus resultados 

poderão ser confrontados com as informações ulteriores dos partidos. 

O trabalho de Braga também ilustrou o modo como se estabelece a 

comunicação “vertical” e “top down” entre lideranças partidárias e 

outros agentes políticos (mídia, simpatizantes, militantes, financiadores 

de campanha) localizados nos partidos com maiores recursos políticos; 

além de aferir se as mensagens ratificam a capacidade de mobilização 

dos partidos menores, situados à centro-esquerda do espectro 

ideológico, sobre seus apoiadores e simpatizantes e outras 

possibilidades. 
As observações citadas nas pesquisas de Silva (2012) auxiliam 

na formulação das unidades de registro e de contexto propostos por 

Bardin (2002, p.105), pois, os diferentes temas disponíveis permitem 

que o “[...] texto (possa) ser recortado em ideias constituintes, em 

enunciados e em proposições portadores de significações isoláveis”. 

Além disso, o tema faculta ser “[...] utilizado como unidade de registo 

para estudar motivações de opiniões, de atitudes, de valores, de 

crenças, de tendências” (BARDIN, 2002, p. 106). Por conseguinte, a 

metodologia de análise temática de Bardin (2002, p. 105) dispõe “[...] 

descobrir os ‘núcleos de sentido’ que compõem a comunicação e cuja 

presença, ou frequência de aparição podem significar alguma coisa 

para o objetivo analítico escolhido”.  
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3.2 - Primeiras experiências eleitorais 
  

No período pré-eleitoral de 2018, alunos dos segundos e terceiros 

anos do Ensino Médio foram desafiados a debaterem sobre os 

candidatos à presidência do Brasil. Inicialmente, houve uma 

preparação sobre o tema mediante uma atividade realizada no website 

do “O ICEBERG: mergulhando nas profundezas da gestão pública21”. 

Este site, lançado em 21 de agosto de 2018, com o objetivo de “[...] 

apoiar o jornalismo destemido e combativo e a pesquisa em gestão 

pública22”, dispôs de um instrumento de pesquisa eleitoral de interesse 

chamada de Calculadora de Afinidade Eleitoral 2018. Nesta plataforma, 

foram apresentadas vinte e três perguntas23 divididas em categorias: 

economia, energia, proteção social, segurança e educação. Para cada 

pergunta as respostas poderiam ser sim, não ou depende. Seus 

principais temas eram: 

� Reforma Trabalhista: terceirização 
� Reforma da Previdência: tempo de serviço 
� PEC do Teto 
� Tributação progressiva 
� O Estado e o desenvolvimentismo 
� Ajuste fiscal do governo federal 
� Preços do combustível e o mercado internacional 
� A Petrobrás e o regime de partilha 
� Incentivos fiscais as petroleiras estrangeiras 
� Privatização da Eletrobrás 
� Investimento do Estado na saúde e no SUS 
� Flexibilização do uso de agrotóxicos 
� Reforma agrária e agricultura familiar 
� Direitos das pessoas LGBT 
� Descriminalização do aborto 
� Acesso a armas de fogo 
� Intervenção federal no Rio de Janeiro 
� Redução da maioridade penal 
� Consumo da maconha 

                                                           
21 Disponível em:<oiceberg.com.br>. Acesso em: 10 out.18. 
22 Disponível em:<oiceberg.com.br>. Acesso em: 10 out.18. 
23 Imagem 8 em anexo 
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� “Escola sem partido” 
� Investimento do Estado na educação pública 
� Currículo obrigatório do Ensino Médio 

 

Após a realização das respostas com os alunos, a 

CALCULADORA apresentou os resultados em porcentagens por 

AFINIDADE para cada candidato à presidência24. Nesta oportunidade 

realizou-se uma conversa sobre o porquê das porcentagens e os 

motivos que favoreceram determinado candidato ou partido político. 

Também discutiu-se temas que envolviam reivindicações dos partidos 

de esquerda, direita ou de centro e suas motivações. Algumas 

ponderações abriram espaços para compreender o papel do Estado na 

economia ou na sociedade e sua influência por referências ideológicas. 

Temas atuais, que demandam uma visão multiforme, isentas de 

respostas prontas e definidas, estiveram na pauta dos debates e 

trouxeram à luz os limites dos argumentos ou o viés doutrinário das 

convicções. 

No passo seguinte, foi solicitado que os alunos se organizassem 

em grupos, pois seriam sorteados dez candidatos a presidirem os 

trabalhos. Eles deveriam pesquisar, apresentar e defender as ideias e 

os programas de governo do seu candidato, além de formular 

perguntas aos presidenciáveis concorrentes, como nos debates 

eleitorais apresentados na televisão. O atrativo, neste momento, foram 

as primeiras reações enternecedoras dos alunos por terem que 

defender determinado candidato ou por desconhecerem o partido, 

entre outros motivos. O desafio à pesquisa foi delimitado no prazo de 

quinze dias e, a considerar que a atividade também circunscrevia nota 

avaliativa na média dos alunos naquele período letivo, muitos deles 

enxergaram como uma oportunidade. 

Ficou assentado que a pontuação seria dividida em oito pontos. 

Sendo três pontos para a pesquisa do website do candidato, e os 

outros pontos fracionados à apresentação e defesa do candidato, como 

também às perguntas aos concorrentes. 
                                                           
24 Imagens em anexo 
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Os resultados foram notáveis. Além dos projetos de governos dos 

candidatos dispostos nos websites, os alunos pesquisaram os debates 

e as entrevistas, as opiniões e/ou práticas mais controversas que eram, 

normalmente, reveladas pela oposição. Com isso, os grupos tiveram 

que encontrar respostas, para defender-se em face das perguntas dos 

colegas nos debates de sala de aula. Curiosamente, alguns alunos 

inteiraram-se das características emocionais ou físicas do candidato e, 

muitas vezes, durante a sabatina, reproduziram-nas através das falas e 

trejeitos.  

Outro grande resultado da atividade foi a assimilação dos termos 

específicos da política como superávit, ajuste fiscal, tributação 

progressiva, reformas, PEC do Teto, entre outras. Tais conteúdos não 

usuais no cotidiano escolar, estes termos puderam enriquecer os 

debates e a compreensão de temas eventualmente herméticos, para o 

processo de escolha do candidato. 

A defesa do candidato exigiu do aluno o conhecimento das ideias 

plausíveis e coerentes, com o finalidade da construção dos 

argumentos, o que demandava a elaboração de um discurso 

convincente segundo o perfil do candidato. Desse modo, os 

argumentos e os discursos reproduziram a habilidade reflexiva dos 

alunos e seu domínio sobre os conteúdos disponíveis.  

Quais relações poderiam adquirir com as experiências acima 

vivenciadas e os métodos da Análise de Conteúdo? De modo indireto, 

os alunos realizaram algumas fases do método. Preliminarmente, o 

primeiro polo cronológico, segundo Bardin (2002, p. 95), deve-se à fase 

da pré-análise, onde se estabelece a leitura geral, a organização do 

material e a sistematização das ideias. Podemos considerar que, nesta 

fase, os alunos foram encorajados a buscar informações nos websites 

oficiais dos candidatos ou partidos políticos, nas redes sociais como o 

youtube, facebook, twitter entre outras, assim como nos meios de 

comunicação: a televisão e o jornal escrito. Também chamada como 

“leitura flutuante” por Bardin (2002, p. 96) 
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A primeira actividade consiste em estabelecer contacto 
com os documentos a analisar e em conhecer o texto 
deixando-se invadir por impressões e orientações. [...] 
Pouco a pouco: a leitura vai-se tornando mais precisa, em 
função de hipóteses emergentes, da projecção de teorias 
adaptadas sobre o material e da possível aplicação de 
técnicas utilizadas sobre materiais análogos. 

 

A “leitura flutuante” permitiu aos alunos estabelecerem análises e 

comparações entre as diferentes fontes. Após esta fase, segundo 

Bardin (2002, p. 96) iniciou-se a “definição do corpus” de análise, que 

significa “[...] o conjunto dos documentos tidos em conta para serem 

submetidos aos procedimentos analíticos”. Nesta etapa, transcorreu o 

processo de pesquisa nas fontes selecionadas e as escolhas das 

principais informações a serem apresentadas para a sala de aula. Essa 

ação exigiu intensa análise do assunto e definição de critérios que 

poderiam facilitar a elaboração de indicadores no final desta fase. 

Ainda no processo de “pré-análise”, as informações selecionadas 

auxiliaram para o processo dedutivo na qual Bardin (2002, p. 98) 

chama de “formulação de hipóteses”. Com maior definição do espectro 

político do candidato/partido, as afirmações provisórias para a 

governabilidade permitiram que o processo de investigação 

confirmasse ou não suas considerações. Porém, apesar das 

“formulações de hipóteses” não serem obrigatórias nesta fase, segundo 

Bardin (2002), essa prática demonstrou certo domínio sobre o objeto 

de pesquisa na medida em que os procedimentos de análises foram 

comprovados.  

Algumas hipóteses plausíveis poderiam ser destacadas nas 

pesquisas e nos debates, mesmo que genericamente, como afirma 

Sérgio Braga (2015, p. 53-54) 

 

[...] A expectativa é de que partidos de esquerda usem de 
forma mais intensa as ferramentas participativas e 
mobilizadoras dos websites e promovam maior 
engajamento através das mídias sociais; 



63 
 

[...] Espera-se que partidos com maior capilaridade usem 
de forma mais intensa as ferramentas informativas 
presentes nos websites e as mídias sociais; 
[...] partidos com maior densidade programática de centro 
e centro-esquerda utilizarão forma mais eficaz e com 
maior intensidade a internet para informar e engajar o 
eleitor através de plataformas virtuais; 
[...] A expectativa derivada da literatura sobre 
“normalização” do uso da internet é a de que partidos com 
maior acesso a recursos políticos invistam mais em 
estratégias de comunicação online e, por conseguinte, 
terão maior presença e serão mais atuantes nas redes 
sociais; 
[...] se os partidos de fato estão interagindo com o público 
online, apenas estão na rede sem ofertar maiores 
oportunidades de interação com o internauta, sendo a 
interação um fenômeno “outlier” e observado apenas em 
alguns poucos partidos. 

 
Também podemos utilizar as declarações de Norris (2003, apud 

SILVA, 2012, p. 15-20) sobre outras possibilidades de hipóteses, 

quando reconhecemos que 

 
[...] a ascensão da internet permitiu o início de novas 
formas de interacção entre os partidos e os eleitores, 
além de um controlo informativo mais directo e 
personalizado da mensagem transmitida [...]; 
[...] os websites facilitam a comunicação em linha directa 
entre o partido e o eleitor e com livre estruturação da 
mensagem. 

 

Na referenciação dos índices e a elaboração de indicadores, 

última etapa da “pré-análise”, Bardin (2002, p.100) afirma que o índice, 

de acordo com sua importância e frequência ao locutor, “[...] pode ser a 

menção explícita de um tema numa mensagem”. Como ocorreu com a 

frequência dos temas como a descriminalização do aborto, o acesso ao 

porte de armas, a privatização da Eletrobrás e outros, que também 

foram expostos na Calculadora de Afinidade Eleitoral 2018 e 

publicados nos projetos políticos dos candidatos.  

Segundo Bardin (2002, p. 100), escolhidos os índices, “[...] 

procede-se à construção de indicadores precisos e seguros”. Ao longo 

desta fase de organização do material de leitura, os indicadores 
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revelam os “[...] recortes do texto em unidades comparáveis de 

categorização para análise temática e de modalidade de codificação 

para o registo dos dados” (BARDIN, 2002, p. 100). Deste modo, os 

temas de maior frequência - das propostas de governo dos candidatos 

- foram comparados e organizados pelos indicadores, facilitando a 

segunda fase de análise, reconhecida como “exploração do material”.  

Na segunda fase da análise de conteúdo, também chamada de 

exploração, ocorre o processo de codificação através da organização 

das unidades de registro e contexto. Pela análise qualitativa, os alunos 

localizaram e selecionaram os temas mais relevantes ao debate 

eleitoral. Esta análise e seleção, segundo Bardin (2002, p. 105) 

 
[...] consiste em descobrir os “núcleos de sentido” que 
compõem a comunicação e cuja presença, ou frequência 
de aparição podem significar alguma coisa para o 
objectivo analítico escolhido.  

 

A escolha e a classificação dos temas, realizada pelos alunos, 

certamente aconteceram de forma intuitiva, na medida em que 

indicaram aqueles com maior frequência e intensidade. Para Bardin 

(2002, p.118-119), esse processo ocorre desde o início de nossas 

vidas 

 

A categorização é quotidiana na nossa vida: os jogos 
radiofónicos baseiam-se inteiramente na capacidade em 
produzir com rapidez numerosos elementos desta ou 
daquela categoria (descobrir em trinta segundos dez 
cidades começadas por uma determinada letra do 
alfabeto, cada uma das quais com 50 a 100 mil 
habitantes: cruzam-se aqui dois critérios). Desde a escola 
pré-primária que as crianças aprendem a recortar, 
classificar e ordenar, através de exercícios simples. O 
processo classificatório possui uma importância 
considerável em toda e qualquer actividade científica. 

 

Bardin (2002, p. 119) sinaliza que na Análise de Conteúdo a 

categorização é o “[...] processo de passagem de dados brutos a dados 

organizados”, o que permite “[...] conhecer índices invisíveis, ao nível 
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dos dados brutos”. Isso se confirma quando algumas qualidades de 

categorias – exclusão mútua, homogeneidade, pertinência, objetividade 

a fidelidade e a produtividade – cumprem sua função na análise. Este 

cenário, todavia, estas categorias não foram desenvolvidas pelos 

alunos, devido às exigências e objetivos propostos. Não obstante, as 

categorias por eles definidas permitiram análises quantitativas e 

qualitativas do material analisado. Estas categorias serviram para a 

execução da última etapa, conhecida como “polos de análise” por 

Bardin (2002), no momento em que ocorreram as inferências dos 

materiais acessíveis. 

A apresentação e defesa do candidato frente à sala de aula exigiu 

um exame pessoal e em grupo sobre os conteúdos expostos nas redes 

sociais. Seus resultados brutos tornaram-se relevantes e válidos, 

quando os conteúdos latentes dos documentos manifestaram novos 

significados. A seleção, a classificação e a comparação das 

informações oportunizaram, contudo, que as inferências validassem as 

hipóteses e as informações das fontes pesquisadas. O projeto 

preparou os alunos para o desafio seguinte: a realização da técnica de 

Análise de Conteúdo sobre um website de um partido político brasileiro, 

a fim de verificar a validade do método em sala de aula. 

 

 
CAPÍTULO IV: APLICAÇÃO DA TÉCNICA E RESULTADOS 

 

4.1 – Passo a passo da aplicação 
 
O primeiro procedimento da ação de aplicação sobre os alunos foi 

a leitura, em casa, do texto 1, “Brasil entra na lista dos 10 piores países 

do mundo para trabalhadores”25, disponível no Moodle do colégio. 

Estimava-se que, além dos debates em aulas anteriores sobre o tema 

                                                           
25 Disponível em:<https://pt.org.br/brasil-entra-na-lista-dos-10-piores-paises-do-mundo-
para-trabalhadores/>.  Acesso em: 20 set.19. 
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da Reforma da Previdência no Brasil, a análise antecipada do texto 1, 

denominada por Bardin (2002) como leitura flutuante, consistiria “[...]  

em estabelecer contacto com os documentos a analisar e em conhecer 

o texto deixando-se invadir por impressões e orientações” (BARDIN, 

2002, p. 101). Aqui, busca-se “[...] fundamentar impressões e juízos 

intuitivos” (BARDIN, 2002, p. 42), para a realização de inferências e 

interpretações na aula seguinte. 

Esta primeira aplicação em sala demonstrou algumas dificuldades 

iniciais. A primeira deve-se à circunstância de apenas 30% dos alunos 

efetuarem a leitura flutuante e, como é previsível, sobrevir a ausência 

de ideias e impressões procedentes que pudessem alargar o potencial 

da atividade. Embora os resultados fossem válidos para a comparação 

da aplicação no cumprimento da técnica de Bardin, verificou-se 

algumas dificuldades no campo dedutivo (inferencial). Todavia, as 

interpretações dos alunos demonstraram dilatada compreensão das 

“motivações de opiniões, de atitudes, de valores, de crenças, de 

tendências, etc.” (BARDIN, 2002, p. 105) por visualizarem os temas 

principais e o meio de mensagem, notam-se certa dificuldade de ir 

além das informações. Como diz Bardin (2002, p. 38), a “[...] intenção 

da análise de conteúdo é a inferência de conhecimentos relativos às 

condições de produção (ou, eventualmente de recepção)”. Esta 

dedução, que o analista manipula da mensagem, deve buscar 

conhecimentos sobre o emissor, o meio, as causas ou antecedentes, 

assim como as consequências. Seria aquilo que Bardin (2002) reforça 

em desviar o olhar para outras significações.  

Muitas vezes, nas primeiras análises do texto, os alunos se 

posicionaram espontaneamente contra o autor, apresentando 

rigorosamente seus argumentos pessoais. A exemplo disso, poder-se-

ia citar o seguinte argumento: “Superficial e falha, esta consideração 

tacitamente culmina na interpretação de que as armas seriam 

principalmente usadas para assassinar sindicalistas; grande 

incoerência, já que tais armas não seriam usadas em um contexto 

ofensivo, mas, sim, defensivo”. 
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Observou-se também análises descritivas e comparativas de 

alguns alunos sobre a intenção do agente: o “autor é explicitamente 

contra a Reforma trabalhista [...] procura convencer das desvantagens 

com argumentos estatísticos, como a pesquisa que classifica o Brasil 

como um dos piores países ao direito trabalhista [...] direitos humanos 

[...] país anti-democrático”. Para Bardin (2002, p. 21-22), diversamente 

dos “inventários dos jornais do princípio do século”, quando a análise 

de conteúdo era considerada “[...] exclusivamente de um alcance 

descritivo”, agora, seu objetivo passou a ser, ademais, a inferência. 

Procura-se, na análise temática, compreender os significados e os 

significantes (léxica e procedimentos). Assim, a análise basicamente 

descritiva revelou-se limitada, quanto à investigação sobre o conteúdo. 

Após esta atividade, foi reforçado pelo professor o significado 

extensivo de inferência e seus desdobramentos na investigação de 

dados disponíveis em documentos escritos ou gráficos estatísticos. Por 

conseguinte, iniciaram-se os estudos de categorias na análise de 

textos de naturezas sociológicas, históricas e políticas. Ao se 

reconhecer a importância da execução de eficientes categorias para a 

Análise de Conteúdo, partiu-se para os estudos elementares, na 

Educação Infantil, até as formas mais complexas, como o método 

taxinômico, apresentados nas aulas de Biologia; as pesquisas 

eleitorais; entrevistas de auditórios e outras. Depois de esclarecidas e 

considerada a importância de suas regras, o professor aplicou o 

“método das categorias” no texto 1, “Brasil entra na lista dos 10 piores 

países do mundo para trabalhadores”, para reforçar sua aplicabilidade, 

os cuidados e a realização de inferências junto aos alunos26. 

Na fase seguinte, momento da aplicação da técnica de Bardin, os 

alunos foram desafiados a lerem em casa o texto 2, “Governo quer 

acabar com estabilidade e reduzir salário de servidores”27, também 

disponibilizado no Moodle, seguindo a mesma metodologia do texto 1, 

a fim de reduzir as diferenças no processo de interpretação e 
                                                           
26 Imagem 9 em anexo. 
27 Disponível em:<https://pt.org.br/governo-quer-acabar-com-estabilidade-e-reduzir-salario-de-
servidores/>.  Acesso em: 29 set.19. 
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inferências e permitir a comparação entre os dois materiais de análise. 

Dinâmica esta, nota-se, com mesmo propósito de realizar a leitura 

flutuante e obter algumas impressões e orientações que auxiliem no 

processo de investigação. 

Aplicar a técnica de Bardin consiste, nesta pesquisa, em localizar 

os itens (temas) principais, organizá-los em categorias e realizar o 

processo de inferências e interpretações. A análise categorial, segundo 

Bardin (2002, p. 36-37), “[...] pretende tomar em consideração a 

totalidade de um ‘texto’, passando-o pelo crivo da classificação e do 

recenseamento, segundo a frequência de presença (ou de ausência) 

de itens de sentido”. 

Mais uma vez, o número de alunos que efetivaram a leitura prévia 

em casa se manteve em 30%, o que, ao menos, facilitou a comparação 

entre as duas etapas de investigação. Os resultados, porém, foram 

sensivelmente diferenciados com a aplicação de categorias e 

demonstram alguns avanços na análise dos conteúdos, quando 

comparados com o texto 1. Entre os casos mais comuns são: 

� Menor interpretação, porém maior liberdade de reflexão 

(“[...] percebe-se intenso extremismo ao se afirmar que o 

governo Bolsonaro quer acabar com os direitos sociais [...] 

induz ao leitor achar que Bolsonaro ataca todos os ramos 

sociais”); 

� Registro de frequências por categorias (“[...] predominância 

de apenas um perfil político, associado à extrema 

esquerda, em que os analistas consultados, como Carlos 

Veras e William Nozaki, manipulam alguns dados e 

acontecimentos – como as consequências e as causas da 

eleição de Jair Bolsonaro e o impeachment da Dilma – a 

favor de seus pontos de vista, de maneira a suprimir as 

visões contrárias, manipulando os fatos.”]; 

� Descrição mais acentuada a partir dos dados informados 

pelas categorias (“Carlos Veras [...] acredita que os 

ataques aos servidores públicos fazem parte de uma 
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política neoliberal e entreguista do atual governo brasileiro, 

que pretende privatizar estatais e vender, preocupando-se 

apenas com a economia do país e deixando de lado os 

direitos e bem-estar dos trabalhadores. Essa é uma leitura 

ideológica do contexto, porém, ela pode ser observada de 

fato em alguns dados como, por exemplo, o anúncio do 

governo de que ainda no ano de 2019, 17 estatais serão 

privatizadas. [...]”); 

� Maior articulação entre as informações em categorias 

(“Segundo o texto, a população está sendo prejudicada 

com as decisões do governo, na qual ‘tira’ os direitos dos 

trabalhadores e reduz a jornada de trabalho [...] no entanto, 

a privatização traz a ideia de que é algo bom, já que o 

governo criminaliza os funcionários públicos. [...]”); 

� Utiliza bem as categorias para firmar os comentários sobre 

as intensões do autor (“[...] Enfim, os argumentos utilizados 

são claramente de oposição ao governo, eles não buscam 

soluções ou apresentam propostas firmes, apenas criticam 

a presidência, como se o fato do Brasil estar entre o top 10 

dos piores fosse um fator secundário.”); 

� O uso das categorias permitiram a visão global do texto 

(“Esse texto crítico sobre as políticas governamentais [...] 

está repleto de um viés ideológico de esquerda, [...]. Pode-

se notar, então, 3 páginas criticando uma única decisão, a 

de instaurar uma PEC. Essas três páginas centram-se uma 

única visão que o partido (PT) e a CUT possuem em 

relação a essa PEC, ou seja, aquilo que seria retirado dos 

direitos dos servidores públicos, como se o governo 

estivesse sempre motivado a prejudicar o trabalhador. O 

texto circula sempre nesse tema e acaba se tornando 

repetitivo [...] a vontade ostensiva de convencer o leitor a 

pensar dessa maneira [...] comprova a tese, qual a posição 

de Pedro Armengol, da CUT, que obviamente irá 
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corroborar com a visão retratada nesse texto [...] Além 

disso, pode-se notar também um uso muito escasso de 

argumentos, restringindo-se somente na própria visão e na 

de pessoas da esquerda [...].”). 

 Bons resultados decorreram da facilidade de alguns alunos 

utilizarem, em suas análises, as regras de enumeração por temas, 

palavras e valores atribuídos pelos autores. A presença ou ausência de 

informações, assim como a intensidade de valores ideológicos e a 

direção de atitudes, permitiram localizar a frequência dos dados 

previamente estabelecidos ou definidos no processo – e, ainda, 

tornando seus argumentos validados e pertinentes em suas análises.  

Como observado em algumas práticas e, segundo Bardin (2002), 

a categorização atinge seu objetivo, quando há a simplificação dos 

dados brutos. A “[...] análise quantitativa, as inferências finais são [...] 

efectuadas a partir do material reconstruído” e, com isso, pode 

desempenhar “[...] uma determinada função na indicação de 

correspondências entre as mensagens e a realidade subjacente” 

(BARDIN, 2002, p. 119). 

Bardin (2002) ressalta a importância do cumprimento de regras 

das categorias sobre a análise das comunicações. Para Bardin (2002, 

p. 36), as regras devem ser: 

 

- homogéneas: poder-se-ia dizer que ‘não se misturam 
alhos com bugalhos’;  
- exaustivas: esgotar a totalidade do ‘texto’;  
- exclusivas: um mesmo elemento do conteúdo não pode 
ser classificado aleatoriamente em duas categorias 
diferentes;  
-objectivas: codificadores diferentes devem chegar a 
resultados iguais;  
- adequadas ou pertinentes: isto é, adaptadas ao 
conteúdo e ao objectivo. 

 
Ainda que aproximadamente 20% dos alunos tivessem alcançado 

os objetivos da metodologia, podendo extrair outros significados além 

dos aparentes e desenvolver sua capacidade dedutiva proposta pela 
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inferência dos fatos apresentados, pode-se afirmar que a prática de 

criação das categorias em sala de aula foi diminuta. Os alunos tiveram 

alguns exemplos do uso das categorias sem que houvesse a prática. O 

motivo dessa ocorrência atribui-se ao reduzido número de aulas da 

disciplina de Sociologia – uma vez por semana – e à necessidade de 

manter em dia os conteúdos obrigatórios determinados no plano de 

ensino. Assim, uma grande porcentagem de estudantes apresentou 

resultados aquém do esperado devido à criação de categorias fracas. 

Demonstrando: 

� Pequena diferença de análise entre os dois textos; 

� Diminuta reflexão sobre os conteúdos categorizados; 

� Dificuldade em esgotar a integralidade do texto; 

� Dificuldades em identificar às informações impediram aferir 

sobre o latente; 

� Pouca eficiência em comparar os itens categorizados 

impediram de encontrar outros significados; 

� Presença de argumentos críticos e deduções pessoais 

muito além da mensagem; 

� Insuficiente desconstrução do texto manteve a análise na 

direção do autor, não permitindo deduções abrangentes. 

Podemos aferir com tais desempenhos algumas explicações que 

elucidam as dificuldades. Primeiramente, a necessidade de preparar os 

alunos com maior intensidade em exercícios de interpretação e 

inferência sobre diferentes documentos escritos, visuais ou gráficos 

numéricos. Observa-se, paralelamente, a necessidade de trazer 

experiências na prática de dedução-conclusão sobre aquilo que não se 

mostra no objeto observado, procurando extrair elementos 

significativos que levem a inferir sobre significados latentes. Verifica-se, 

contudo, dificuldades em transcender às informações do texto, o que 

leva a conjecturar diferentes possibilidades que pudessem acrescentar 

suas análises. Apesar do processo de descrição, “[...] momento de 

expressar os significados captados e intuídos nas mensagens 

analisadas” (MORAES, 1999, p. 16), não apresentar dificuldades nas 
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investigações dos alunos, a interpretação e a inferência foram ainda 

mais imprescindíveis para a compreensão e esquadrinhamento da 

mensagem. 

Ademais, o grande número de alunos que não realizou a leitura 

flutuante do texto, a ser analisado antes da prática do método de 

Bardin, inviabilizou observar nesta pesquisa outros resultados 

prováveis da técnica. Delibere-se nesta falta que, em apenas duas 

aulas, a atividade foi realizada - processo de identificação e seleção 

dos itens, formação de categorias, inferência e interpretação - em um 

pequeno espaço de tempo. 

Finalmente, o treino insuficiente da prática de criação de 

categorias, também delimitou os resultados dos alunos e impediu a 

investigação mais ampla de metodologia. Categorias que abrangessem 

os conteúdos indispensáveis do documento poderiam propor aos 

estudantes maior capacidade de “[...] inferência e adiantar 

interpretações a propósito dos objetivos previstos, ou que digam 

respeito a outras descobertas inesperadas” (BARDIN, 2002, p. 101). 

 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A análise de conteúdo é uma técnica que pode ser inserida nos 

programas pedagógicos da disciplina de Sociologia e outras que se 

interessam por investigações de documentos ou interpretações 

literárias. Ela exige cuidados concisos que podem ser aplicados por 

jovens do Ensino Médio, de modo a obter importantes resultados tanto 

nas descobertas, quanto no desenvolvimento das capacidades 

cognitivas. 

O método de investigação de documentos escritos, baseado 

essencialmente em categorias, demonstrou a pertinência da técnica de 

Bardin (2002), para o desenvolvimento das habilidades e capacidades 

mentais dos estudantes, por exigir longa orientação de operações. A 

necessidade de selecionar e organizar os principais temas em 
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categorias, a comparação, a descrição, a inferência ou dedução, e a 

interpretação, requisitaram dos estudantes amplo exercício de análise 

e reflexão. A organização do conteúdo em categorias de frequência e 

presença, por exemplo, permitiu aos alunos formarem considerações 

sobre o autor e desvendar suas intenções e valores ao longo da 

mensagem.  

A técnica de Análise de Conteúdo ofereceu importante ferramenta 

de compreensão das mensagens escritas. A partir dela, um grupo 

expressivo de alunos atingiu os principais objetivos ao enxergar outros 

significados após inferir sobre eles, identificando as intenções e 

tendências que haviam por detrás da mensagem. Isso foi possível 

quando, após separar os principais itens em categorias, os alunos 

tiveram a oportunidade de observar as partes e o todo da mensagem, 

para estabelecer comparações e deduções. Nesta etapa, verificaram e 

refletiram sobre a frequência de temas e ideias, assim como, a 

ausência de informações. Muitos alunos, ao constatar o direcionamento 

tendencioso do conteúdo, assumiram argumentos inflexíveis em 

orientação oposta ao posicionamento da mensagem. Realizaram, 

assim, críticas pertinentes que demonstraram domínio do conteúdo e 

desejo de demonstrar outras visões do ponto analisado. 

A educação e o ensino básico são historicamente desafiados a 

preparar as novas gerações a decidirem pelas demandas políticas do 

presente de forma consciente e participativa. Cabe às Ciências 

Humanas, segundo a BNCC (BRASIL, 2018), levar os estudantes a 

reflexões de sua inserção singular e responsável na História, desde 

suas influências familiares, até o limite que o mundo possa oferecer. 

Mas, para isso, é necessário criar espaços escolares de discussão, de 

posicionamento crítico, de estímulo à apreensão dialética dos 

problemas sócio-culturais, a partir de análises examinadoras dos 

diversos meios de influências. 

Disciplinas curriculares do Ensino Médio, como a Sociologia, 

História, Filosofia e Geografia, mesmo que circunscritas aos conteúdos 

verificados nos concursos de vestibulares, não podem, 



74 
 

invariavelmente, deixar de representar o contexto político nacional e 

internacional disponível nos diferentes meios de comunicação, como a 

internet e, em particular, das redes sociais. A facilidade ao acesso à 

notícia, além do advento crescente das fake news têm despertado 

maior entusiasmo de discussão política entre os jovens estudantes e 

seus professores. Nestas circunstâncias de pluralidade de ideias e 

informações disponíveis, torna-se urgente abrir novos espaços para 

debates e intercâmbios de ideias, incentivando reflexões de diferentes 

perspectivas políticas que ampliem e materializem os conhecimentos 

interdisciplinares. As propostas pedagógicas por procedimentos de 

análise de documentos devem, sobretudo, ampliar as discussões de 

temas atuais relevantes aos estudantes de forma responsável e 

investigativa. 

Instigado ao pertinente desafio franqueado pela técnica de Bardin, 

o sujeito da reflexão descortina as possibilidades do presente, 

enquanto se posiciona consciente e ativamente à realidade imediata. A 

análise criteriosa das proposições repele as convicções dos achismos 

espontâneos e possibilita novas experiências sintetizadas em 

argumentos pertinentes e bem fundamentados. Nesta oportunidade, os 

conceitos ultrapassam a conjectura, a hipótese ou o palpite corrente, 

para se suceder a sensatez da arguição. 

Ao encontro do que apregoa a BNCC (BRASIL, 2018), a técnica 

de Bardin proporcionou aos alunos a elaboração de hipóteses que 

foram percebidas logo após as primeiras leituras dos documentos. Ao 

notarem a origem e o autor do documento, expressaram, de pronto e 

naturalmente, seus pontos de vistas. Suas opiniões foram reforçadas 

com os indicadores exibidos sobre a Reforma da Previdência e, em 

relação ao contexto político, econômico e social, permitiram a 

inferência de conhecimentos relativos às condições de produção e 

recepção das mensagens. Estabeleceram, contudo, correspondências 

entre as estruturas semânticas e as estruturas sociológicas, 

destacando as questões ideológicas nos argumentos do autor e nos 

títulos e subtítulos da mensagem. 
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Identifica-se que a maioria dos alunos manifestou facilidade em 

selecionar e descrever os temas principais. Logo, o resultado da 

aplicação da técnica de Bardin poderia ser mais abrangente, caso 

houvesse maior disponibilidade de aulas práticas acerca da criação de 

categorias e realização de inferências.  

A considerar o número de aulas à disposição da disciplina de 

Sociologia no Ensino Médio, temas como ideologia, cultura, 

movimentos sociais, sistemas políticos, econômicos e outros, poder-se-

ia, através da técnica de Bardin, oferecer múltiplas perspectivas de 

análises pelos alunos. A técnica instrumentaliza a Sociologia a ensinar 

o aluno a procurar informação, comparar, analisar, inferir e interpretar o 

documento, para encontrar outros significados latentes da mensagem. 

Por isso, ratifica-se que as mudanças do ensino brasileiro propostas 

pela BNCC (BRASIL, 2018), fundamentadas nas competências e 

atitudes, podem ser exercitadas pelo método de Análise de Conteúdos 

de Bardin. 

Finalmente, considerando a pluralidade de opiniões disponíveis 

na internet e a interatividade nos diferentes espaços das redes sociais, 

podemos reiterar, com segurança, que este meio promove maior 

participação política dos estudantes. Portanto, fortalece o sentimento 

de pertença aos ambientes de debates e estimula a interatividade em 

assuntos de interesses diversos. Além disso, desperta insólitas 

indagações que exigem novas reformulações do pensamento. O 

interesse de exibir as ideias e valores nas redes sociais, impõe ao 

estudante criterioso contínua revisão de opinião. 

Enfim, com a técnica Bardin (2002), a Análise de Conteúdo pode 

instrumentalizar a Sociologia do Ensino Médio a compreender as ações 

dos atores sociais nos inúmeros meios de comunicação. O 

cerceamento à leitura espontânea e a investigação de conteúdos e 

estruturas do texto permitem ao jovem estudante encontrar outros 

significados da mensagem e engrandecer seus conhecimentos e 

relações sobre o mundo.  
 



76 
 

 
REFERÊNCIAS 

 
 

BAUMAN, Z.; MAY, T. Aprendendo a pensar com a Sociologia. Rio de 
Janeiro: Zahar, 2010. 
 
BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo. São Paulo: Edições 70, 2002. 
 
BARROSO, João. Cultura, Cultura Escolar, Cultura de Escola. 
Princípios Gerais da Administração Escolar, v. 1, p.1-19, 2012. 
Disponível em: 
<https://acervodigital.unesp.br/bitstream/123456789/65262/1/u1_d26_v
1_t06.pdf>. Acesso em: 02 jul.19. 
 
BERGER, Peter L. Perspectivas sociológicas: uma visão humanística. 
Petrópolis/RJ: Vozes, 2001.  
 
BRAGA, S.; ROCHA, L. C.; CARLOMAGNO, M. C. A internet e os 
partidos brasileiros. Cadernos Adenauer, São Paulo, v. XVI, p.47-74. 
2015. Disponível em: 
<https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=75bb133f-07ea-
837a-777a-7d3b64bb3881&groupId=265553>. Acesso em: 08 jul.18. 
 
CÂMARA, Rosana Hoffman. Análise de conteúdo: da teoria à prática 
em pesquisas sociais aplicadas às organizações, Brasília, v.6, n.2, 
p.179-191, jul./dez. 2013. Disponível em: 
<https://drive.google.com/drive/folders/1-6hvH2fES-
X71AGbVPVX6QBm-N4ID0Sk>. Acesso em: 12 ago.18.     
 
CANAVILHAS, J. A Comunicação Política na Era da Internet. Biblioteca 
On-line de Ciências da Comunicação. Covilhã: Universidade Beira 
Interior. p.1-14. 2009. Disponível em: 
<http://www.bocc.ubi.pt/pag/canavilhas-joao-comunicacao-politica-na-
era-da-internet.pdf>. Acesso em: 08 jul.18. 
 
CARLOMAGNO, Márcio C. & ROCHA, Leonardo C. Como criar e 
classificar categorias para fazer análise de conteúdo: uma questão 
metodológica. Revista Eletrônica de Ciência Política, v.7, n.1, p.173-
188, 2016. 
Acesso em: <https://revistas.ufpr.br/politica/article/view/45771/28756>. 
Acesso em: 20 jul.18. 
 
FALSARELLA, Ana Maria. Os estudos sobre a cultura da escola: 
forma, tradições, comunidade, clima, participação, poder. Educ. Soc., 
Campinas, v. 39, nº. 144, p.618-633, jul.-set., 2018. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/es/2018nahead/1678-4626-es-es0101-
73302018182991.pdf>. Acesso em: 03 jul.19. 
 



77 
 

FRANCO, Maria Laura P. Barbosa – Análise de Conteúdo. 5. ed., 
Campinas/SP: Editora Autores Associados, 2018. 
 
INFORMATIVO DOCENTE 2019. Ensino Fundamental II e Ensino 
Médio. Colégio Presbiteriano Mackenzie, São Paulo, 2019, 49p. 
 
LACOUTURE, Jean. Histoire de France En 100 Tableaux. Larchipel, 
1996. 
 
LEVY, Pierre. O que é virtual? São Paulo: Editora 34, 1996. 
Disponível em: 
<https://drive.google.com/file/d/0ByGOj9_gW1Y7OXBTdWhWRlo4MUE
/view> 
Acesso em: 30 nov.2018. 
 
LIPOVETSKY, Gilles. Os tempos hipermodernos. São Paulo: Editora 
Barcarolla, 2004. 
 
MCLUHAN, Marshall. O meio é a mensagem. São Paulo: Editora Imã, 
2011. 
 
MCLUHAN, Marshall. Os meios de comunicação: como extensão do 
homem. São Paulo: Editora Cultrix, 1998. 
 
MENDONÇA, Iolanda & GOMES, Maria de Fátima. Grupo Focal como 
Técnica de Investigação Qualitativa na Pesquisa em Educação. 
Investigación Cualitativa en Educación, v.1, p.429 – 438, 2016. 
Disponível em: 
<https://proceedings.ciaiq.org/index.php/ciaiq2016/article/download/628
/617/> 
Acesso em: 30 mar.19. 
 
MILSS, C. Wright. A Imaginação Sociológica. Rio de Janeiro: Zahar, 
1982. 
 
MORAES, Roque. Análise de Conteúdo. Revista Educação, Porto 
Alegre, v. 22, nº 37, p. 7-37, 1999. Disponível em:< 
https://pt.scribd.com/document/254354378/Analise-de-Conteudo-
Moraes>. Acesso em: 10 fev.19. 
 
NIDELCOFF, Maria Teresa. As Ciências Sociais na escola. 2. ed. São 
Paulo, Editora Brasiliense, 1991. 
 
OLIVEIRA, Alysson A. R. de; FILHO, Carlos A. P. Leite; RODRIGUES, 
Cláudia M. C. O Processo de Construção dos Grupos Focais na 
Pesquisa Qualitativa e suas Exigências Metodológicas. XXXI Encontro 
da ENPAD, Rio de Janeiro, set., 2007. Disponível em: 
<http://www.anpad.org.br/admin/pdf/EPQ-A2615.pdf>. Acesso em: 30 
mar.19. 



78 
 

 
PANKE, Luciana. Categorias de desqualificação na propaganda 
eleitoral. Em Debate, Belo Horizonte, v. 4 n.6, set. 2012. 
Disponível em: 
<http://bibliotecadigital.tse.jus.br/xmlui/bitstream/handle/bdtse/3317/cat
egorais_desqualifica%C3%A7%C3%A3o_propaganda_panke.pdf?sequ
ence=1>. Acesso em: 20 dez.18. 
 
ROBIN, Régine. História e Lingüística. São Paulo: Editora Cultrix, 1977. 
 
VERÓN, Eliseo. Ideologia, Estrutura e Comunicação.  São Paulo: 
Editora Cultrix, 1970. 
 
SILVA, C. I.P.  A comunicação partidária online: Os websites num 
contexto não eleitoral. 2012. Dissertação (Mestrado em Ciência 
Política) – Universidade de Aveiro. Disponível em: 
<https://ria.ua.pt/handle/10773/8754>. Acesso em: 14 jul.18. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 
 

ANEXOS 

Texto utilizado na atividade 2. 

Brasil entra na lista dos 10 piores países do mundo para trabalhadores 

Reforma trabalhista 
precariza contratações e 
coloca o Brasil, pela primeira 
vez, na lista de piores países 
para trabalhadores feita pela 
Confederação Sindical 
Internacional 

 20/06/2019 19h13 

 
Monitorado pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) por 

causa de sua nova legislação, o Brasil foi incluído em uma lista dos 10 piores 

países do mundo para os trabalhadores, segundo a Confederação Sindical 

Internacional (CSI), que divulgou nesta quarta-feira (19) o seu Índice Global 

de Direitos. É a primeira vez que o Brasil aparece entre os 10 piores, em uma 

relação com 145 países, avaliados com base em 97 indicadores. A divulgação 

foi feita durante a 108ª Conferência Internacional do Trabalho, em Genebra. 

Segundo o presidente da CUT, Vagner Freitas, que participa do evento 

na Suíça, as mudanças feitas pela Lei 13.467, de “reforma trabalhista”, ainda 

na gestão Temer, contribuíram para o Brasil atingisse esse “lamentável 

resultado”. E o cenário pode piorar no governo Bolsonaro, acrescentou. 

“No Brasil, além de não haver mais legislação trabalhista, não 

há democracia. Há perseguição às liberdades individuais e ao direito coletivo. 

E, acima de tudo, há o desrespeito muito grande aos tratados e convenções 

internacionais, não apenas no que diz respeito aos direitos trabalhistas, mas 

também aos direitos humanos”, afirmou o presidente da CUT, fazendo 

referência a ameaças do governo brasileiro de sair das Nações Unidas e da 

própria OIT, por discordar de suas decisões. 

“A única saída que o governo brasileiro propõe é mais violência. O 

governo propõe armar a população e ignora que o Brasil está entre os dez 
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países onde foram constatados assassinatos de sindicalistas, como aponta o 

relatório da CSI.” 

A Comissão de Aplicação de Normas da OIT decidiu que o Brasil deve 

permanecer sendo monitorado devido a denúncias de que a “reforma” 

trabalhista viola a Convenção 98 da entidade, sobre direito de organização e à 

negociação coletiva. A organização pediu ao governo que faça mudanças, se 

necessário. Embora não considere a decisão satisfatória, o secretário 

de Relações Internacionais da CUT, Antonio Lisboa, observou que a 

recomendação “reforça o que tanto os trabalhadores como o comitê de peritos 

disseram: não houve diálogo social para aprovação da lei”. 

Segundo a presidenta da Associação Nacional dos Magistrados 

da Justiça do Trabalho (Anamatra), Noemia Porto, a OIT “instou o governo 

brasileiro a um amplo diálogo com a representação dos trabalhadores e dos 

empregadores para que sejam analisados os impactos da reforma e 

empreendidos esforços para modificações ou aperfeiçoamentos que seja 

necessários”. 

Ela avalia que a permanência do país na lista de possíveis violadores de 

direitos mostra a necessidade de um diálogo real, com participação de 

representantes dos trabalhadores e dos empregadores, para uma análise efetiva 

sobre os efeitos da “reforma”. 

A Anamatra entregou ao diretor-geral da OIT, Guy Ryder, nota técnica 

sobre a lei, com um balanço dos 18 meses de implementação. Para a entidade, 

as alterações, além de não reduzir o quadro de desigualdade social, precarizou 

as modalidades de contratação, fez cair o número de convenções e acordos 

coletivos e restringiu o acesso dos trabalhadores à Justiça, o que também fez 

cair a arrecadação de contribuições previdenciárias. 

Por Rede Brasil Atual com informações da Anamatra e da CUT 
 

Disponível em:<https://pt.org.br/brasil-entra-na-lista-dos-10-
piores-paises-do-mundo-para-trabalhadores/>.  Acesso em: 20 set.19. 
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Texto da atividade 4 

Governo quer acabar com 

estabilidade e reduzir salário de 

servidores 
Ataques aos servidores fazem 

parte de uma política entreguista e 
neoliberal econômica do governo 
Bolsonaro, para privatizar e vender tudo, 
avaliam especialistas. 

05/09/2019 

 

O governo de Jair Bolsonaro (PSL) estuda apresentar uma Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC) para acabar com a estabilidade dos servidores, 
reduzir jornadas de trabalho e salários. O objetivo da PEC é driblar uma 
decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) e um artigo da Constituição. O 
STF declarou a inconstitucionalidade do artigo 23 da Lei de Responsabilidade 
Fiscal (LRF) que prevê a redução da jornada e dos salários de servidores 
quando os gastos alcançarem o teto de 60% do orçamento. Já a estabilidade dos 
servidores públicos, está garantida no artigo 41 da Constituição. 

A proposta da PEC tem apoio de parte do Congresso Nacional. O 
senador José Serra (PSDB/SP), por exemplo, incluiu uma emenda no texto 
da reforma da Previdência, que ainda irá à votação no Senado, que permite a 
redução da jornada e, desta forma, a diminuição dos salários do funcionalismo. 

Os ataques ao serviço público do país são vistos como parte de 
uma política entreguista e neoliberal econômica que quer criminalizar o 
servidor público, para que a população acredite que é melhor privatizar e 
vender tudo. No último dia 21, o governo já anunciou um pacote de 17 estatais 
que pretende privatizar ainda este ano. 

A avaliação é do deputado federal e ex-presidente da CUT-PE, Carlos 
Veras (PT), do diretor da Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público 
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Federal (Condsef), Pedro Armengol de Souza, e do professor de 
Ciência Política e Economia da Fundação Escola de Sociologia e Política 
de São Paulo, William Nozaki. 

“Vivemos uma criminalização dos servidores públicos, que passaram a 
ser vistos como privilegiados, detentores de altos salários, que não trabalham e 
atendem mal a população”, diz Carlos Veras, que questiona: “Como atender 
bem se toda a estrutura pública passa por um desmonte para ser vendida e 
atender aos interesses do mercado financeiro?”. 

“O cidadão que precisa do atendimento público acaba xingando e fica 
bravo, mas não entende que o servidor é tanto vítima como ele, por falta de 
uma mínima condição para exercer sua função com qualidade “, diz Veras. 

Pedro Armengol concorda que a redução do funcionamento da máquina 
pública, com a não realização de concursos públicos para a contratação de 
novos servidores e as tentativas de retirada de direitos da categoria, faz parte de 
um plano para atender ao mercado financeiro. Segundo ele, Bolsonaro dá 
continuidade à política iniciada com o ilegítimo Michel Temer (MDB/SP) que 
instituiu a Emenda Constitucional n°95, do Teto dos Gastos Públicos, que 
congelou os investimentos por 20 anos, para garantir os rendimentos dos 
capitais especulativos. 

“Com um orçamento extremamente limitado, a prioridade desse governo 
é utilizar os recursos arrecadados para garantir o rendimento dos capitais 
especulativos, e para isso ataca direitos dos trabalhadores, diminui as políticas 
públicas e a sociedade fica entregue à sua própria sorte”, critica o dirigente, 
que também é secretário-adjunto de Relações Trabalho da CUT. 

Armengol diz ainda que a maioria das políticas públicas, como 
segurança, meio ambiente e saneamento, está sofrendo com sérias dificuldades 
porque o único objetivo desse governo é retirar direitos e vender tudo. 

 
Se o governo Bolsonaro continuar discutindo uma reforma 

administrativa com esse olhar fiscal, de despesas, e nada mudar, o serviço 
público brasileiro vai entrar em colapso – Pedro Armengol 

Governo Bolsonaro atua pelo fim dos direitos sociais 
O que está em curso, de acordo com o cientista político William Nozaki, 

é um redesenho da estrutura das funções do Estado, uma ruptura com os pactos 
confirmados no século 20, como os da Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT), do governo de Getúlio Vargas, da Constituição de 1988 e do “Lulismo” 
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(governo do ex-presidente Lula), que desenharam o Estado pela lógica da 
ampliação dos direitos e da universalização das políticas públicas. 

“Após o golpe de 2016, transformaram a estrutura do Estado brasileiro 
para atuar em defesa do mercado financeiro e para uma fiscalização moral e 
ideológica da sociedade. Nem nos anos 1990 [governos José Sarney, Fernando 
Collor e Fernando Henrique Cardoso] houve um momento tão preocupante de 
desmonte”, analisa Nozaki, que também é diretor do Instituto de Estudos 
Estratégicos de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (Ineep). 

Para ele, o atual cenário de desmonte das políticas públicas e de ataque 
aos servidores é resultado de um conjunto de sobreposições de forças 
neoliberais que atuam na gestão da política fiscal e dos gastos sociais, que 
impuseram a Lei de Responsabilidade Fiscal, a PEC do Teto dos Gastos 
Públicos e a Regra do Ouro – mecanismo previsto na Constituição que proíbe o 
governo de fazer dívidas para pagar despesas correntes, como salários, 
benefícios de aposentadoria, contas de luz e outros custeios da máquina 
pública. Quando a regra é descumprida, os gestores e o presidente da República 
podem ser enquadrados em crime de responsabilidade. 

 
Essa política neoliberal engessa e impossibilita o Estado de implantar 

políticas públicas. É o colapso do atendimento básico como serviços 
da saúde, educação e assistência social – William Nozaki 

 

O cientista político lembra que o Brasil vinha de um ciclo marcado pelo 

avanço social e um Estado que tinha como norte uma ação pública que 

negociava direitos dos mais ricos e dos mais pobres. “Hoje, o Estado deixou de 

ser mediador e agora arbitra em favor dos mais ricos, deixando de defender os 

direitos dos mais pobres”. 

O resultado disso, segundo ele, é o sentimento de meritocracia, já que há 

um esgarçamento da noção da cidadania, que tenta construir sujeitos 

individuais responsáveis pelo próprio destino independentemente da ação do 

Estado. 

Nozaki acredita que Bolsonaro utiliza o mesmo discurso de Temer, de 
que a reforma Trabalhista e a PEC do Teto eram necessárias para a retomada 
da economia. O mesmo, segundo ele, disseram sobre a necessidade 
do impeachment da Dilma e da prisão do ex-presidente Lula. Agora é a vez da 
reforma da Previdência ser necessária. Mas, ao contrário do que dizem, 



86 
 

nenhuma dessas ações foi e será capaz de reativar o desenvolvimento 
econômico. 

“Isto só mostra um discurso ideológico que quer induzir a opinião 
pública e dificultar a percepção de que se trata de um desmonte do país e da 
própria sociedade. A médio prazo isso criará um colapso social. Mas, como 
eles se interessam pelos ganhos a curto prazo, subestimam os efeitos colaterais 
das atitudes de hoje”, afirma Nozaki. 

Frente Parlamentar Mista em Defesa do Serviço Público 
  Para defender o serviço público contra os ataques do governo 

Bolsonaro e discutir o papel e o aprimoramento do funcionalismo sem esquecer 

os direitos dos servidores, foi instalada nessa terça-feira (3), a Frente 

Parlamentar em Defesa do Serviço Público, com a participação de 235 

deputados e seis senadores. 

Segundo Carlos Veras, um dos deputados da Frente, é preciso mobilizar e 

esclarecer os parlamentares e a população de que é preciso “pôr o pé na porta” 

e não deixar o atual governo destruir totalmente o serviço público. 

 
Precisamos de união aqui no Parlamento, mas sem a pressão das massas 

não conseguiremos segurar esses ataques. A pressão das ruas, a reação 
popular é fundamental para evitar danos – Carlos Veras 

 

O deputado acredita que, apesar dos ataques tanto aos servidores públicos 

como aos demais trabalhadores, a população começa a se opor à retirada de 

direitos, ao trabalho precarizado, quase escravo, mesmo com medo de perder 

o emprego, porque no final do mês, a conta não fecha. Não está dando para 

pagar o aluguel e pôr comida à mesa. 

“Os trabalhadores vão ressurgir e reagir a esses ataques”, diz Carlos 

Veras. 

“Quando você vê a última pesquisa Datafolha, que mostra que a maioria 

da população rejeita Bolsonaro, vê que está se desenhando o contrário do que 

esse governo quer. A população está acordando, sabe que foi vítima de uma 

eleição ganha por meio da mentira, das fake news e manipulações”, diz o 

deputado. 
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“O povo também sabe que este governo não tem nenhuma proposta de 
desenvolvimento com geração de emprego e renda e justiça social. Tanto que a 
mesma pesquisa mostrou que, para a maioria dos brasileiros, o desemprego vai 
aumentar nos próximos meses”, conclui o deputado. 

 
Por CUT       

Disponível em:<https://pt.org.br/governo-quer-acabar-com-

estabilidade-e-reduzir-salario-de-servidores/>.  Acesso em: 29 set.19. 
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