
 
 

 

Ficha de submissão de oficina para o IV Encontro Alagoano de Ensino 

de Ciências e Matemática 

 
 

 

PROF.ª EDNA CRISTINA DO PRADO 

 

Plano de oficina:  

TÍTULO:  

Análise de conteúdo na pesquisa em 

Educação: Por que e como fazer? 

ÁREA:  

Educação/Metodologia 

 

Sinopse:   

CV resumido do (s) ministrante (s) com o(s) referido(s) link na 

Plataforma Lattes:  

Pós-doutorado em Educação no Instituto de Educação da Universidade de Lisboa; 

(IE/UL); doutorado em Educação Escolar pela Universidade Estadual Paulista Júlio de 

Mesquita Filho (UNESP); mestrado em Educação Currículo pela Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo (PUC/SP), ambos na área de políticas públicas para a EJA; 

especialização em Psicologia pela Universidade de São Paulo (USP); especialização em 

Tutoria em EaD pelo Senac de Curitiba; especialização em Ecoturismo pela Universidade 

Federal de Lavras (UFLA); licenciatura em Educação Física pela Faculdade de Educação 

Física de Santo André (FEFISA); licenciatura em Pedagogia pela Universidade do 

Grande ABC (UNIABC); licenciatura em Letras e bacharelado em Linguística pela 

Universidade de São Paulo (USP); bacharelado em Direito pela Faculdade Maurício de 

Nassau (FMN). Professor Associado da Universidade Federal de Alagoas (UFAL) no 

curso de Pedagogia e nos cursos de mestrado e doutorado do Programa de Pós-graduação 

em Educação - PPGE. Líder do Grupo de Pesquisa Gestão e Avaliação Educacional - 

GAE do Centro de Educação da Universidade Federal de Alagoas (UFAL/CNPq). 

 

http://lattes.cnpq.br/8158728896858544 

 

 

Carga horária: 4h (das 10h30min às 12h30min nos dias 15/12/2016 e 

16/12/2016) 

 

 

http://lattes.cnpq.br/8158728896858544


 
Público-alvo: pós-graduandos e demais interessados na análise de dados nas 

pesquisas em educação.  

 

Justificativa: Com raras exceções, há um predomínio do caráter descritivo 

em detrimento do caráter analítico nas pesquisas de mestrado (e algumas de 

doutorado). Muitos alunos anseiam em ir a campo em busca da famosa 

“coleta de dados”. Mas o que fazer com eles? Como organizá-los? Como 

analisá-los à luz do referencial teórico? Neste aspecto reside a importância 

de uma oficina que busca auxiliar os alunos a encontrar tais respostas.  

 

Objetivos gerais 

Proporcionar uma reflexão acerca dos pressupostos teórico-metodológicos 

da pesquisa científica auxiliando os pós-graduandos na análise dos dados 

coletados em suas pesquisas. 

 

Objetivos específicos 

Ser capaz de: 

 organizar os dados coletados em uma investigação 

 entender o que são categorias de análise, como defini-las e como fazer  

análise dos dados a partir da Análise de Conteúdo  

 

Desenvolvimento:   

Parte I – 15/12/2016: 

O que é pesquisa? O que é fazer pesquisa em Educação? 

Análise de Conteúdo x Análise do Discurso 

Introdução à Análise de Conteúdo: a Análise da Conjuntura 

Análise de Conteúdo: História, Teoria, Método e Técnicas  
 

Intervalo 

 

Parte II – 16/12/2016:  

Categorias de Análise 

Práticas de pesquisa 
 

 

Recursos necessários: 

Datashow, quadro branco, pincel e de cópias de 2 folhas A4 para cada 

participante. 


