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Métodos de coleta x Métodos de análise
Operadores analíticos
Métodos quantitativos

Métodos qualitativos
Métodos mistos

Exercício final da Unidade II

Metodologia de Pesquisa em Comunicação (COM 076) Professora: Ana Carolina Vimieiro    ● DCS   ● UFMG            3 / 59   

• Análise de	  textos/documentos pode ser tanto quantitativa quanto
qualitativa
• Grupo focal	  é uma estratégia tradicionalmente qualitativa,	  mas	  
muitos trabalhos usam as	  transcrições de	  grupos focais para	  fazerem
análises quantitativas
• Entrevistas podem ser usadas em ambos	  tipos
• É preciso identificar os dois no	  estudo

Coleta	  e	  análise
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!

43!

Table!1.1:!Summary!of!thesis!structure.!

Part!of!the!analysis! Focus!of!analysis! Data!sources! Data3analysis!techniques!
Political0economy0 •! Structuring0forces0 •!Regulations0and0

indicators0of0the0sector0
•!Emerging0conflicts0(socialb
media0data)0

•!Critical0analysis0of0the0
modes0of0commercialisation0
and0power0relations0

•!Contextual/discourse0
analysis0of0emerging0
conflicts0

Supporter0cultures0 •!Modes0of0organisation0
•! Forms0of0expression0

•!Large0Twitter0data0set0
•!Interviews0and0fan0texts0
•! Orkut0conversations0

•!Digital0methods0(analysis0of0
patterns)0

•!Discourse0analysis0and0close0
readings0of0the0interviews,0
fan0texts0and0fan0
conversations0

Description!of!data!sources,!data1collection!strategies!and!data1analysis!techniques!

Data%sources%used%in%this%thesis%

•! Football-related regulations (Chapter 3) 

•! Social-context data (such as socio-demographic information and 

football clubs’ income with TV rights and match attendance; used 

over the thesis, but especially in Chapters 3 and 4) 

•! Football clubs’ social-media metrics (followers on Twitter, likes on 

Facebook and community memberships on Orkut; Chapter 4) 

•! Tweets related to fan-run campaigns and protests (Chapters 3 and 

5) 

•! Orkut conversations (Chapters 4 and 5) 

•! A large collection of football-related tweets (7.4 million tweets 

related to the 12 top Brazilian clubs posted in a three-month period 

in 2013; I discuss the details of this in Chapter 5) 

•! Transcribed interviews with football supporters (11 interviews, 

which, when transcribed, totalled around 300 pages; they are used 

in many parts of the thesis but mostly in Chapter 6) 
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• Operacionalização conceitual do	  trabalho
• Pesquisa quantitativa:	  variáveis (o	  que	  se	  entende pela	  variável;	  como ela é
efetivamente medida)

• Pesquisa qualitativa:	  categorias e	  temas (que	  têm relação com	  o	  arcabouço
teórico analisado)

Operadores	  analíticos

MAIS	  INDUTIVA

MAIS	  DEDUTIVA

Métodos de coleta x Métodos de análise
Operadores analíticos

Métodos quantitativos
Métodos qualitativos

Métodos mistos
Exercício final da Unidade II
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84

Elementos dos enquadramentos

N
Í
V
E
L

Organização

Metáforas
Exemplos
Slogans
Imagens
Termos

Estrutura

Definição do problema
Atores
Subtópicos
Rubricas

Causas
Soluções
Julgamentos morais

Tabela 3: Elementos dos enquadramentos que compõem os pacotes interpretativos de nossa análise

dizer que a lista de códigos e a codificação serão feitas em duas etapas: numa primeira,
recolhemos elementos da literatura e da leitura sistemática das matérias e, na segunda,
a codificação mais quantitativa é empregada. A diferença aqui é que não identificaremos
os enquadramentos em si, mas sim variáveis menos abstratas. Os enquadramentos serão
gerados numa terceira etapa com o auxílio de algoritmos de agrupamento.

É importante ressaltar que não estamos a indicar que esses são os elementos que de-
vem ser levados em conta em qualquer análise de enquadramento. A opção conceitual
que se faz, como bem indicaram Matthes e Kohring (2008), leva-nos para a consideração
de determinados aspectos e não de outros. Porém, ainda que se faça uma mesma opção
teórica, outros elementos poderiam ser utilizados para se indicar os frames. Logicamente
que outras características podem ser usadas para gerar os agrupamentos. No nosso caso,
fizemos a opção por utilizar elementos já experimentados em outros estudos, com pe-
quenas adições, que, no caso da temática da deficiência, parecem ser pertinentes para se
indicar o enquadramento. Caso se opte por analisar os enquadramentos sugeridos em um
escândalo político, por exemplo, a rubrica sob a qual as matérias estão pouco ou nada
teria a acrescentar. Na sequência, explicaremos com mais detalhes quais os procedimentos
adotaremos para o cruzamento dos dados e, conseqüente, definição dos frames.

3.2 Novos rumos metodológicos para a framing analy-

sis: utilizando a mineração de dados

Como dissemos acima, nossa análise é feita em etapas. Em um primeiro momento,
criamos os códigos referentes aos elementos indicados como os definidores do frame. Nesse
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• DTM	  1:	  este código considera que	  a	  deliberação está em alto	  nível na medida em que	  o	  ato de	  
fala permanece dentro do	  tópico proposto e	  os participantes ouvem respeitosamente uns aos
outros	  e	  interagem para	  justificar suas posições.	  Ele também inclui uma tomada de	  posição e	  o	  
fornecimento de	  informações relevantes para	  o	  tema em questão.

• DTM	  2:	  esta categoria identifica os atos de	  fala que	  interrompem ou interferem na interação
dialógica construtiva.	  Estes	  elementos podem ser desvio ao tema e	  a	  incapacidade de	  retorná-‐lo,	  
insultos ou expressões de	  desrespeito dirigidos aos interlocutores.

• DTM	  3:	  este código captura os atos de	  fala que	  contribuem para	  manter um	  baixo nível de	  
deliberação.	  Exemplos são os comentários desarticulados,	  a	  apresentação de	  histórias sem
relação com	  o	  tema em debate,	  a	  vocalização de	  desrespeito ou tentativas de	  desqualificar os
outros,	  como "você não sabe nada	  sobre isso".

• DTM	  4:	  esta categoria abrange os atos de	  fala que	  elevam o	  nível de	  deliberação.	  Eles podem
aparecer logo	  após o	  DTM	  2,	  quando os participantes reagem imediatamente a	  uma ruptura,	  ou
durante o	  DTM	  3.	  Isso acontece quando um	  participante retorna ao tema em deliberação ou
quando alguém do	  grupo resume	  uma reflexão ou faz proposições úteis para	  fazer a	  discussão
avançar.



Metodologia de Pesquisa em Comunicação (COM 076) Professora: Ana Carolina Vimieiro    ● DCS   ● UFMG            8 / 59

!

241!

Table%6.2:%Digital% productivity% of% football% fans% and% their% distinct% formats,%motivations% and% style% of%
writing.%

Categories& Formats& Motivations&and&goals& Styles&and&approaches&

Variables# •!Textual#(mostly#blogs)#
•!Audio#production#(podcasts#
and#digital#radios)#
•!AudioBvisual#(YouTube#
channels#with#original#
content)#
•!Photography#(fan#
photographers#who#often#
collaborate#with#other#
bloggers)#
•!Wikis#(clubBrelated#ones#and#
also#Wikipedia)#

•!To#get#closer#to#the#clubs,#
for#pleasure#and#for#the#
friendships#
•!To#engage#in#a#
combination#of#hobbies#
•!To#have#a#voice#and#help#
the#club#
•!To#produce#what#was#
missing#and#share#with#other#
supporters#
•!To#improve#skills#

•!Focusing#on#the#torcida#in#
their#narratives#
•!Talking#like#supporters#in#
their#texts#
•!Embracing#a#literary#
perspective#
•!Adopting#a#critical#attitude#
•!Focusing#on#the#
information#and#in#technical#
analyses#

%

The analysis of the texts was done from observations made by the 

supporters themselves about their works and their peers’ works. When 

possible, I illustrate the analysis with examples also mentioned by the 

interviewees themselves.  

Formats$

Football supporters have produced an extensive variety of simple and 

complex content forms that have gone unnoticed by researchers in this 

area. For example, podcasts, flogs, vlogs and other types of audio-visual 

productions have been overlooked. Not to mention the projects that are 

intended to preserve the memory and history of football clubs, such as 

wikis and YouTube channels that retrieve and organise goals, matches 

and the teams’ other historical moments.  

Among those producing mostly textual content, there are countless fan 

columnists who collaborate in blogs such as NotiGalo62, one of the most 

popular within Atlético’s supporter base. NotiGalo was created in 2010 by 

Rodolpho Victor, who is currently a journalism undergraduate student but 

was only 15 years old at the time. Textual content is the more accessible 

format for fan producers, above all the newcomers, which spread over 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
62#http://www.notigalo.com/#
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• Origens:	  sociologia e	  psicologia cognitiva (Goffman,	  1974;	  
Kahnemann e	  Tversky,	  1984)
• Expressões comumente usadas para	  falar de	  enquadramentos:	  ponto
de	  vista,	  viés,	  esquema interpretativo,	  etc.
• Definição:	  Enquadramentos	  são	  guidelines de	  referência,	  construídos	  
socialmente,	  que	  são	  ativados	  pelas	  pessoas	  para	  atribuir	  sentido	  a	  
eventos	  e	  situações	  sociais

Conceito	  de	  enquadramento

Métodos de coleta x Métodos de análise
Operadores analíticos

Métodos quantitativos
Métodos qualitativos

Métodos mistos
Exercício final da Unidade II
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• Aborto:	  pró-‐vida x	  direito de	  decidir x	  saúde pública
• Deficiência:	  problema individual	  x	  problema social
• Obesidade:	  problema individual	  (comportamental)	  x	  problema genético x	  
problema social
• Pobreza:	  problema individual	  x	  problema social

Cada enquadramento evoca diferentes causas para	  o	  problema,	  soluções e	  
responsáveis por solucioná-‐lo

Exemplos	  de	  enquadramentos

Métodos de coleta x Métodos de análise
Operadores analíticos

Métodos quantitativos
Métodos qualitativos

Métodos mistos
Exercício final da Unidade II
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• Filhos da	  psicologia cognitiva:	  perspectiva de	  efeitos (segundo nível
de	  agenda-‐setting),	  estudos mais quantitativos

• Filhos do	  Goffman:	  perspectiva construtivista (enquadramentos da	  
mídia são construções sociais),	  estudos mais qualitativos

Na	  Comunicação	  (Produção-‐Mídia-‐Público)

Métodos de coleta x Métodos de análise
Operadores analíticos

Métodos quantitativos
Métodos qualitativos

Métodos mistos
Exercício final da Unidade II

Grupos focais (interpretação
da	  audiência)

Experimentos (efeitos)
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• Kahneman e	  Tversky (1981,	  1983,	  1984):	  Conduziram vários
experimentos para	  entender os efeitos de	  enquadramento de	  uma
mensagem no	  processo de	  avaliação/decisão das	  pessoas
• Basicamente,	  eles examinaram como uma apresentação diferente de	  
cenários essencialmente idênticos influenciava a	  tomada de	  decisão
das	  pessoas em situações de	  risco

Enquadramentos	  e	  experimentos

Métodos de coleta x Métodos de análise
Operadores analíticos

Métodos quantitativos
Métodos qualitativos

Métodos mistos
Exercício final da Unidade II
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• Experimento 1:	  Imagine	  que	  os Estados Unidos estão se	  preparando para	  um	  surto de	  
uma doença asiática pouco comum,	  que	  eles esperam que	  pode matar 600	  pessoas.	  
Dois programas alternativos para	  combater	  a	  doença são propostos.	  Assuma que	  a	  
estimativa cientifica exata das	  consequências de	  ambos	  são as	  seguintes:
• Se	  adotarmos o	  Programa A,	  200	  pessoas serão salvas.	  (72%)
• Se	  adotarmos o	  Programa B,	  existe uma probabilidade de	  1/3	  de	  que	  600	  serão salvas e	  de	  2/3	  de	  
que	  ninguém será salvo.	  (28%)

• Experimento 2:	  Sob	  o	  mesmo problema,	  as	  soluções apresentadas são diferentes:
• Se	  adotarmos o	  Programa C,	  400	  pessoas vão morrer.	  (22%)
• Se	  adotarmos o	  Programa D,	  existe uma probabilidade de	  1/3	  de	  que	  ninguém irá morrer e	  de	  2/3	  
de	  que	  600	  pessoas vão morrer.	  (78%)

• As	  pessoas preferem ser avessos ao risco quando a	  versão das	  soluções envolve “salvar
vidas”	  e	  preferem buscar o	  risco quando a	  versão das	  soluções envolve “perder vidas”.

Experimentos	  de	  Kahneman	  e	  Tversky

Métodos de coleta x Métodos de análise
Operadores analíticos

Métodos quantitativos
Métodos qualitativos

Métodos mistos
Exercício final da Unidade II
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• O	  objetivo básico de	  um	  experimento é testar o	  impacto de	  um	  
tratamento (ou uma intervenção)	  sobre um	  resultado (Cresswell,	  
2007)
• Projeto pré-‐experimental:	  estudo de	  caso único
• Esse tipo de	  projeto envolve a	  exposição de	  um	  grupo a	  um	  tratamento
seguido por uma medida

Experimentos	  de	  Kahneman	  e	  Tversky

Métodos de coleta x Métodos de análise
Operadores analíticos

Métodos quantitativos
Métodos qualitativos

Métodos mistos
Exercício final da Unidade II
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• Nelson	  et	  al	  (1997)	  se	  inspiraram no	  trabalho de	  Kahneman e	  Tversky
para	  examinar os efeitos que	  diferentes enquadramentos de	  
demonstrações do	  Ku	  Klux	  Klan	  teriam nas atitudes das	  pessoas
• Hipóteses deles
• Enquadramentos focando na questão da	  liberdade de	  expressão gerariam
mais tolerância para	  com	  o	  grupo
• Enquadramentos focando no	  perigo das	  demonstrações,	  especialmente em
termos de	  confrontos violentos entre	  o	  grupo,	  grupos contrários e	  a	  polícia
gerariam atitudes menos tolerantes

Enquadramento	  como	  segundo	  nível	  de	  
agenda-‐setting

Métodos de coleta x Métodos de análise
Operadores analíticos

Métodos quantitativos
Métodos qualitativos

Métodos mistos
Exercício final da Unidade II
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• Seleção aleatória dos	  participantes
• Assistiram diferentes notícias televisivas sobre o	  KKK	  e	  expressaram o	  grau
de	  tolerância para	  com	  o	  grupo através de	  duas perguntas:
• Você apoia ou se	  opõe a	  autorizar os membros do	  KKK	  a	  organizarem
demonstrações públicas na nossa cidade?

• Você apoia ou se	  opõe a	  autorizar os membros do	  KKK	  a	  fazerem discursos na nossa
cidade?
• Escala de	  sete pontos,	  de	  apoio fortemente a	  me	  oponho fortemente

• Manipularam sistematicamente a	  variável independente (enquadramentos
da	  mídia)	  no	  estudo
• Liberdade	  de	  expressão
• Ordem pública

Experimento	  para	  testar	  as	  hipóteses

Métodos de coleta x Métodos de análise
Operadores analíticos

Métodos quantitativos
Métodos qualitativos

Métodos mistos
Exercício final da Unidade II
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Variáveis no estudo
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• Variável independente:	  
enquadramentos da	  mídia
• Variáveis dependentes:	  
tolerância para	  as	  
demonstrações e	  discursos do	  
KKK	  	  	  

Variáveis	  no	  estudo

Métodos de coleta x Métodos de análise
Operadores analíticos

Métodos quantitativos
Métodos qualitativos

Métodos mistos
Exercício final da Unidade II
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• Variável independente:	  
enquadramentos da	  mídia
• Variáveis dependentes:	  
tolerância para	  as	  
demonstrações e	  discursos do	  
KKK	  	  
• Variáveis de	  controle:	  crenças,	  
opiniões e	  informações
demográficas

Variáveis	  no	  estudo

Métodos de coleta x Métodos de análise
Operadores analíticos

Métodos quantitativos
Métodos qualitativos

Métodos mistos
Exercício final da Unidade II



Variáveis no estudo

Metodologia de Pesquisa em Comunicação (COM 076) Professora: Ana Carolina Vimieiro    ● DCS   ● UFMG            21 / 59

• Variável categórica:	  é medida
em uma escala nominal.	  Sexo e	  
raça seriam exemplos de	  
variável categórica
• Variável numérica:	  é medida
em uma escala numérica.	  A	  
idade seria um	  exemplo de	  
uma variável numérica

Variáveis	  no	  estudo

Métodos de coleta x Métodos de análise
Operadores analíticos

Métodos quantitativos
Métodos qualitativos

Métodos mistos
Exercício final da Unidade II
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• Amostra aleatória:	  cada pessoa na população tem	  uma
probabilidade igual de	  ser selecionada
• Amostra de	  conveniência:	  os respondentes são escolhidos com	  
base	  na conveniência e	  disponibilidade
• Estratificação:	  Estratificação significa que	  características específicas
das	  pessoas (ou seja,	  tanto mulheres quanto homens,	  px)	  estejam
representadas na amostra e	  que	  a	  amostra reflita uma proporção
real	  de	  pessoas com	  determinadas características da	  população.

Amostragem	  e	  estratificação

Métodos de coleta x Métodos de análise
Operadores analíticos

Métodos quantitativos
Métodos qualitativos

Métodos mistos
Exercício final da Unidade II
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Método de análise: estatístico
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• Estatística descritiva:	  como o	  nome diz,	  descreve os dados	  e	  os
sumariza.	  Ferramentas tradicionais:	  médias,	  medianas,	  desvio
padrão,	  frequência

• Estatística inferencial:	  como o	  nome diz,	  é usada para	  inferir a	  partir
da	  amostra.	  Ou,	  chegar a	  conclusões sobre um	  grupo maior que	  não
temos acesso.	  Ferramentas tradicionais:	  probabilidade

Estatística	  descritiva	  e	  inferencial

Métodos de coleta x Métodos de análise
Operadores analíticos

Métodos quantitativos
Métodos qualitativos

Métodos mistos
Exercício final da Unidade II



Metodologia de Pesquisa em Comunicação (COM 076) Professora: Ana Carolina Vimieiro    ● DCS   ● UFMG            25 / 59



Metodologia de Pesquisa em Comunicação (COM 076) Professora: Ana Carolina Vimieiro    ● DCS   ● UFMG            26 / 59

Probabilidade
de	  significância



Grupo de tratamento x grupo de controle
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• Grupo experimental:	  grupo de	  indivíduos que	  é exposto a	  um	  tratamento
em um	  evento experimental	  e	  cujos efeitos dessa exposição devem ser
mensurados
• Grupo de	  controle:	  grupo de	  indivíduos que	  não é exposto a	  um	  
tratamento em um	  evento experimental	  e	  que	  serve	  como referência
comparativa para	  os resultados do	  grupo experimental
• Nelson	  et	  al	  (2007):	  não usou grupo de	  controle,	  mas	  poderia ter usado
para	  comparar os resultados (feito as	  perguntas sem expô-‐los às notícias)
• Deliberação nas escolas:	  ensinar deliberação para	  estudantes como forma	  
de	  resolução de	  conflitos

Grupo	  experimental	  x grupo	  de	  controle

Métodos de coleta x Métodos de análise
Operadores analíticos

Métodos quantitativos
Métodos qualitativos

Métodos mistos
Exercício final da Unidade II



Validade e confiabilidade
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• Validade:	  as	  variáveis são capazes de	  medir o	  que	  elas deveriam medir?	  
Elas medem o	  que	  teoricamente eles deveriam medir e	  não outra coisa?	  
Elas possibilitam inferências importantes e	  úteis?
• Ter objetivos,	  conceitos e	  perguntas bem definidas e	  se	  certificar de	  que	  a	  
operacionalização deles	  foi bem executada (operadores analíticos)

• Escalas funcionam?	  Perguntas geram dúvidas?

• Confiabilidade:	  as	  ferramentas utilizadas são estáveis e	  produzem
resultados consistentes?	  A	  análise é reproducível?
• Refazer o	  survey	  ou experimento em outro	  momento ou com	  outra amostra
• Teste	  de	  confiabilidade interna

Validade	  e	  confiabilidade

Métodos de coleta x Métodos de análise
Operadores analíticos

Métodos quantitativos
Métodos qualitativos

Métodos mistos
Exercício final da Unidade II



Pesquisas de enquadramento
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• Filhos da	  psicologia cognitiva:	  perspectiva de	  efeitos (segundo nível
de	  agenda-‐setting),	  estudos mais quantitativos

• Filhos do	  Goffman:	  perspectiva construtivista (enquadramentos da	  
mídia são construções sociais),	  estudos mais qualitativos

Na	  Comunicação

Métodos de coleta x Métodos de análise
Operadores analíticos
Métodos quantitativos
Métodos qualitativos

Métodos mistos
Exercício final da Unidade II

Grupos focais (interpretação
da	  audiência)

Experimentos (efeitos)



Pesquisas de enquadramento
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• Gamson (1987,	  1989,	  1992):	  Conduziu várias pesquisas analisando os
enquadramentos da	  mídia e	  das	  audiências a	  partir de	  uma
perspectiva construtivista
• No	  livro Talking	  Politics	  (1992),	  ele analisa os enquadramentos da	  
mídia e	  das	  audiências sobre algumas questões controversas,	  
incluindo ações afirmativas e	  energia nuclear

Enquadramentos	  e	  grupos	  focais

Métodos de coleta x Métodos de análise
Operadores analíticos
Métodos quantitativos
Métodos qualitativos

Métodos mistos
Exercício final da Unidade II



Pesquisas de enquadramento
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• Diferentemente de	  Nelson	  et	  al	  (1997),	  Gamson destaca que	  quer
entender os sentidos construídos pelas pessoas e	  como elas usam
material	  midiático como recurso para	  produção de	  múltiplos
enquadramentos
• Como	  destacado por Creswell	  (2007),	  Gamson está interessado no	  
mundo “como ele parece ser a	  partir do	  ponto de	  vista”	  das	  pessoas
(em particular,	  trabalhadores americanos)	  e	  a	  relação desse mundo
com	  os enquadramentos apresentados pela	  mídia

Talking Politics

Métodos de coleta x Métodos de análise
Operadores analíticos
Métodos quantitativos
Métodos qualitativos

Métodos mistos
Exercício final da Unidade II



Pesquisas de enquadramento
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• Para	  organizar esses grupos focais (que	  ele chama de	  grupos de	  conversação
entre	  pares),	  ele usou uma amostra de	  conveniência (auto-‐selecionado)
• Ele até tentou organizar os grupos através de	  amostra aleatória,	  mas	  no	  teste-‐
piloto da	  pesquisa essa possibilidade foi descartada pela	  dificuldade inerente em
recrutar participantes para	  esse tipo de	  estudo de	  forma	  aleatória (10%)
• A	  solução que	  ele encontrou foi identificar alguns potenciais participantes
(interessados)	  e	  pedir a	  eles que	  convidassem outros	  amigos,	  colegas e	  familiares
para	  participarem juntamente com	  eles
• Ele tenta se	  aproximar o	  máximo possível da	  idéia de	  um	  “cenário natural”	  de	  
discussões políticas cotidianas ao organizar os grupos focais nas casas	  das	  
pessoas

Talking Politics

Métodos de coleta x Métodos de análise
Operadores analíticos
Métodos quantitativos
Métodos qualitativos

Métodos mistos
Exercício final da Unidade II



Pesquisas de enquadramento
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• A	  pesquisa tem	  um	  componente quantitativo (descritivo),	  mas	  
consiste sobretudo numa análise qualitativa
• Havia um	  mediador que	  foi instruído a	  não interferir diretamente na
conversa:
• Primeira pergunta aberta sobre o	  tópico
• Duas questões na sequência sobre o	  mesmo tópico,	  o	  explorando
• Uma	  questão que	  utilizava cartoons que	  eles coletaram para	  a	  análise para	  
encorajar mais discussões

Talking Politics

Métodos de coleta x Métodos de análise
Operadores analíticos
Métodos quantitativos
Métodos qualitativos

Métodos mistos
Exercício final da Unidade II



Pesquisas de enquadramento
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• Grupos foram gravados e	  mais tarde transcritos
• Ainda que	  eles tenham os códigos principais a	  priori,	  o	  livro de	  
códigos deles	  foi expandido durante a	  análise
• Durante	  a	  análise,	  ele lança mão de	  inúmeros trechos das	  conversas	  
(usando nomes fictícios dos	  participantes)	  para	  validar a	  análise (o	  
próprio leitor a	  julga a	  partir dos	  trechos)

Talking Politics

Métodos de coleta x Métodos de análise
Operadores analíticos
Métodos quantitativos
Métodos qualitativos

Métodos mistos
Exercício final da Unidade II



Cenário natural
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• Observações in	  loco	  (etnografia)
• Mas	  eles tentaram reduzir o	  desconforto dos	  participantes ao pedi-‐
los para	  chamarem colegas e	  fazerem os grupos na casa	  do	  
participante que	  era	  o	  contato da	  pesquisa
• Assim como a	  maioria dos	  estudos qualitativos,	  eles foram até o	  local	  
onde estava o	  participante para	  conduzir a	  pesquisa

Grupos	  focais	  são	  menos	  naturais

Métodos de coleta x Métodos de análise
Operadores analíticos
Métodos quantitativos
Métodos qualitativos

Métodos mistos
Exercício final da Unidade II



Sistematizar os procedimentos de registro
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• Protocolo ou formulário observacional:	  px,	  para	  dividir notas
descritivas de	  notas reflexivas
• Protocolo de	  entrevista:	  cabeçalho,	  instruções para	  o	  entrevistador,	  
principais questões de	  pesquisa,	  instruções para	  aprofundar as	  
principais perguntas

Procedimentos	  de	  registro

Métodos de coleta x Métodos de análise
Operadores analíticos
Métodos quantitativos
Métodos qualitativos

Métodos mistos
Exercício final da Unidade II



Métodos múltiplos
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• Organizaram os grupos focais
• Utilizaram as	  transcrições
• Coletaram material	  noticioso de	  jornais e	  TV
• Coletaram cartoons	  e	  tiras relacionadas aos temas
• Ele destaca,	  por exemplo,	  como,	  em algumas situações,	  para	  tentar
apreender melhor o	  sentido das	  falas eles voltaram nos áudios

Diferentes	  métodos	  de	  coleta

Métodos de coleta x Métodos de análise
Operadores analíticos
Métodos quantitativos
Métodos qualitativos

Métodos mistos
Exercício final da Unidade II



Preparação dos dados
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• Transcrições
• Organização de	  notas de	  campo
• Classificação dos	  dados	  em diferentes tipos
• Leitura total	  dos	  dados
• Sentido geral das	  informações

Preparação	  dos	  dados	  para	  análise

Métodos de coleta x Métodos de análise
Operadores analíticos
Métodos quantitativos
Métodos qualitativos

Métodos mistos
Exercício final da Unidade II



Pesquisa emergente
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• A	  pesquisa qualitativa não é estritamente pré-‐configurada
• “Diversos aspectos surgem durante um	  estudo qualitativo.	  As	  questões de	  
pesquisa podem mudar e	  ser refinadas à medida que	  o	  pesquisador
descobre o	  que	  perguntar e	  para	  quem fazer as	  perguntas”.
• “O	  processo de	  coleta de	  dados	  pode mudar à medida que	  as	  portas se	  
abrem ou se	  fecham para	  a	  coleta de	  dados,	  e	  o	  pesquisador descobre os
melhores locais para	  entender o	  fenômeno central	  de	  interesse”

Caráter	  indutivo

Métodos de coleta x Métodos de análise
Operadores analíticos
Métodos quantitativos
Métodos qualitativos

Métodos mistos
Exercício final da Unidade II



Codificação
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• Pesquisa quantitativa também utiliza de	  codificações,	  sobretudo a	  
análise de	  conteúdo,	  técnica muito comum na Comunicação
• Na	  pesquisa qualitativa,	  entretanto,	  essa análise é mais aberta,	  mais
indutiva e	  os códigos iniciais vão se	  desdobrando
• Alguns pesquisadores descobriram que	  é útil codificar com	  cores	  
diferentes categorias nas transcrições

Codificação	  mais	  indutiva

Métodos de coleta x Métodos de análise
Operadores analíticos
Métodos quantitativos
Métodos qualitativos

Métodos mistos
Exercício final da Unidade II
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Validade
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• Integridade,	  autenticidade e	  credibilidade
• Triangulação de	  diferentes fontes de	  informação
• Conferência dos	  participantes
• Descrição rica e	  densa
• Apresentação de	  informações negativas
• Tempo	  prolongado no	  campo
• Destaque os vieses da	  pesquisa

Validade	  na	  pesquisa	  qualitativa

Métodos de coleta x Métodos de análise
Operadores analíticos
Métodos quantitativos
Métodos qualitativos

Métodos mistos
Exercício final da Unidade II



Validade
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• Quais as	  experiências passadas do	  pesquisador com	  os
participantes/tópico e	  qual	  a	  relação dessas com	  a	  pesquisa?
• Aspectos negativos:	  tolhe a	  capacidade do	  pesquisador de	  revelar certas
informações e	  levanta questões difíceis de	  poder

• Aspectos positivos:	  acesso do	  pesquisador;	  conhecimento contextual
• Presença dele	  no	  cenário natural	  também tem	  aspectos negativos e	  
positivos:
• Negativos:	  pesquisador pode ser visto como intruso;	  pessoas podem não se	  
comportar como se	  comportariam sem a	  presença dele

• Positivos:	  Experiência em primeira mão;	  possibilidade de	  observar fenômenos que	  
não podem ser “produzidos”	  artificialmente

Papel	  do	  pesquisador

Métodos de coleta x Métodos de análise
Operadores analíticos
Métodos quantitativos
Métodos qualitativos

Métodos mistos
Exercício final da Unidade II



Um exemplo da Comunicação
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• Análise das	  conversas	  de	  torcedores de	  futebol no	  Twitter	  (7.2	  
milhões de	  mensagens coletadas em 2013)
• Identifiquei os líderes dessas comunidades e	  os torcedores
produzindo mídia alternativa popular	  com	  as	  torcidas
• Selecionei 25	  torcedores de	  um	  clube que	  se	  encaixavam nesse perfil
• Entrevistei os torcedores e	  analisei os produtos de	  mídia que	  eles
estavam produzindo

Culturas	  torcedoras

Métodos de coleta x Métodos de análise
Operadores analíticos
Métodos quantitativos

Métodos qualitativos
Métodos mistos

Exercício final da Unidade II
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quan QUAL

Coleta
de	  dados
quan

Análise de	  dados
quan

Coleta de	  
dados
QUAL

Análise de	  dados
QUAL

Interpretação de
toda a	  análise

Projeto explanatório sequencial
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!

241!

Table%6.2:%Digital% productivity% of% football% fans% and% their% distinct% formats,%motivations% and% style% of%
writing.%

Categories& Formats& Motivations&and&goals& Styles&and&approaches&

Variables# •!Textual#(mostly#blogs)#
•!Audio#production#(podcasts#
and#digital#radios)#
•!AudioBvisual#(YouTube#
channels#with#original#
content)#
•!Photography#(fan#
photographers#who#often#
collaborate#with#other#
bloggers)#
•!Wikis#(clubBrelated#ones#and#
also#Wikipedia)#

•!To#get#closer#to#the#clubs,#
for#pleasure#and#for#the#
friendships#
•!To#engage#in#a#
combination#of#hobbies#
•!To#have#a#voice#and#help#
the#club#
•!To#produce#what#was#
missing#and#share#with#other#
supporters#
•!To#improve#skills#

•!Focusing#on#the#torcida#in#
their#narratives#
•!Talking#like#supporters#in#
their#texts#
•!Embracing#a#literary#
perspective#
•!Adopting#a#critical#attitude#
•!Focusing#on#the#
information#and#in#technical#
analyses#

%

The analysis of the texts was done from observations made by the 

supporters themselves about their works and their peers’ works. When 

possible, I illustrate the analysis with examples also mentioned by the 

interviewees themselves.  

Formats$

Football supporters have produced an extensive variety of simple and 

complex content forms that have gone unnoticed by researchers in this 

area. For example, podcasts, flogs, vlogs and other types of audio-visual 

productions have been overlooked. Not to mention the projects that are 

intended to preserve the memory and history of football clubs, such as 

wikis and YouTube channels that retrieve and organise goals, matches 

and the teams’ other historical moments.  

Among those producing mostly textual content, there are countless fan 

columnists who collaborate in blogs such as NotiGalo62, one of the most 

popular within Atlético’s supporter base. NotiGalo was created in 2010 by 

Rodolpho Victor, who is currently a journalism undergraduate student but 

was only 15 years old at the time. Textual content is the more accessible 

format for fan producers, above all the newcomers, which spread over 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
62#http://www.notigalo.com/#



Metodologia de Pesquisa em Comunicação (COM 076) Professora: Ana Carolina Vimieiro    ● DCS   ● UFMG            53 / 59

Cam1sa	  Do2e

• Blog	  and	  YouTube	  channel
• Created	  in	  2009
• Produces	  many	  programs	  about	  Atlético’s

torcida and	  its	  characters
• Collaborates	  with	  many	  other	  fans
• For	  other	  supporters,	  Fael “turned	  his	  back	  

on	  the	  game	  and	  only	  talks	  about	  the	  
torcida”

• The	  unusual,	  passionate	  and	  comic	  
supporters’	  stories	  are	  in	  the	  centre

‘Videos	  of	  the	  Mass’

I	  can’t.	  Galo is	  playing!
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Web	  Rádio Galo

• Created:	  2011
• Many	  programs	  over	  the	  years

Highlights:	  round-‐table	  every	  Monday	  
and	  live	  commentaries	  during	  the	  games	  
(direct	  from	  the	  stadium)

• Round-‐table:	  strong	  participation	  of	  the	  
audience

• Live	  commentaries:	  comic	  
commentaries,	  in-‐jokes,	  more	  
passionate



Explorar e explicar
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• Surge	  da	  necessidade de	  algumas pesquisas de	  tanto explorar quanto
explicar fenômenos
• Técnica relativamente recente,	  sobretudo na Comunicação
• Journal	  of	  Mixed-‐Method	  Research	  (2007)
• Estratégia particularmente difícil de	  implementar:	  exige
conhecimento de	  diferentes métodos;	  tempo	  para	  execução de	  
ambas etapas;	  e	  capacidade analítica e	  interpretativa para	  
articular/integrar as	  duas análises

Por	  que	  múltiplos	  métodos?

Métodos de coleta x Métodos de análise
Operadores analíticos
Métodos quantitativos

Métodos qualitativos
Métodos mistos

Exercício final da Unidade II



Implementação
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• Sequencial:	  os dados	  quantitativos e	  qualitativos são coletados em
fases diferentes
• Simultânea:	  os dados	  quantitativos e	  qualitativos são coletados
conjuntamente

Implementação

Métodos de coleta x Métodos de análise
Operadores analíticos
Métodos quantitativos

Métodos qualitativos
Métodos mistos

Exercício final da Unidade II



Prioridade
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• Um	  dos	  métodos pode ter prioridade no	  trabalho
• Ambos	  os métodos podem ter pesos	  iguais no	  trabalho
• “A	  prioridade por um	  tipo de	  dados	  ou por outro	  depende do	  
interesse do	  pesquisador,	  do	  público para	  o	  estudo e	  do	  que	  o	  
pesquisador quer enfatizar no	  estudo”.

Prioridade

Métodos de coleta x Métodos de análise
Operadores analíticos
Métodos quantitativos

Métodos qualitativos
Métodos mistos

Exercício final da Unidade II



• Análise	  de	  um	  trabalho	  desenvolvido	  no	  âmbito	  do	  PPGCOM,	  onde	  o	  
aluno	  deve	  identificar	  as	  três	  principais	  referências	  bibliográficas	  
utilizadas	  pelo	  autor	  na	  revisão	  da	  literatura	  pertinente,	  a	  pergunta
e/ou	  hipóteses da	  pesquisa,	  os	  objetivos,	  justificativa e	  metodologia
(máximo	  de	  1	  mil	  palavras).	  O	  exercício	  inclui	  uma	  breve	  
apresentação	  (10	  min),	  demonstrando	  o	  quão	  fácil	  ou	  difícil	  foi	  
identificar	  cada	  um	  desses	  aspectos	  e	  onde	  eles	  foram	  descritos	  no	  
trabalho.	  (Entrega:	  11/04).
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Exercício	  final	  da	  Unidade	  II

Métodos de coleta x Métodos de análise
Operadores analíticos
Métodos quantitativos

Métodos qualitativos
Métodos mistos

Exercício final da Unidade II



Até	  semana	  que	  vem!


