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Ementa 

•  Introdução	a	análise	de	dados	para	Gestão	da	Informação.	
Competência	analí4ca.	Métodos	analí4cos	e	matemá4cos	de	coleta,	
tratamento,	análise	e	visualização	de	dados.	Métodos	quan4ta4vos	e	
indicadores:	princípios	de	estaFs4ca	descri4va	e	inferencial	aplicada	
a	análise	de	dados.	

	



Objetivos 

• Obje4vo	geral:	
•  Entendimento	e	aplicação	de	métodos	matemá4cos	e	estaFs4cos	na	
modelagem	de	problemas	quan4ta4vos	sabendo	reconhecer	o	4po	de	
problema	e	o	4po	de	solução	esperada.	

• Obje4vos	específicos:	
•  Aplicação	de	métodos	matemá4cos	de	pré-cálculo	na	modelagem	de	
problemas	quan4ta4vos,	vistos	na	disciplina	Métodos	Matemá4cos	I	

•  Aplicação	de	métodos	estaFs4cos	descri4vos	e	inferenciais	na	modelagem	
de	problemas	quan4ta4vos	

•  Iden4ficação	de	categorias	de	problemas	quan4ta4vos	e	formas	de	
modelagem	

•  Reconhecimento	dos	potenciais	e	limitações	dos	métodos	disponíveis	



Avaliação 

• Prova	P1:	50%	da	nota	
• Projeto	aplicado	em	grupo:	50%	da	nota	(25%	avaliado	no	meio	do	
semestre,	25%	avaliado	ao	final)	
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Introdução: a natureza da pergunta nas 
Ciências Sociais Aplicadas 

• Quanto	mais	sistemá1cos	e	organizados	forem	os	estudos/
projetos/pesquisas	que	fizermos,	mais	provavelmente	iremos	
produzir	explicações	que	podem	ser	u4lizadas	para	apoio	a	tomada	
de	decisões;	

• Nas	Ciências	Sociais	Aplicadas,	a4ngir	uma	compreensão	razoável	de	
uma	situação	envolve	a	modelagem	de	eventos	e	de	como	as	
pessoas	interagem;	

• A	aquisição	de	informação	para	para	isso	vem	de	diversas	fontes	
diferentes,	algumas	mais	organizadas	do	que	outras	–	há	um	enorme	
desafio	na	iden4ficação	das	fontes	adequadas	e	mesmo	na	
construção	de	tais	fontes	quando	elas	não	existem!	

• Vejamos	na	figura	a	seguir	as	diversas	formas	de	entendimento	e	
compreensão	de	uma	questão!	



Bases para a compreensão de uma 
questão 

Bases	para	
compreensão	
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Experiências	
passadas	

Sistemá4ca	
Coleta	e	

organização	
de	dados	

Teste	de	
hipóteses	



Teorias, leis e informação 

• Na	base	do	processo	de	tentar	entender	eventos	e	suas	causas	estão	
as	observações	->	o	olhar	do	pesquisador!	

•  O	que	lhe	chama	atenção;	
•  O	que	desperta	seu	interesse;	
•  Sua	capacidade	de	observar	detalhes;	
•  Sua	capacidade	para	se	deixar	interessar	pelas	questões;	
•  Sua	capacidade	observar	regularidades	de	comportamento	que	
possam	apontar	tendências	ou	contratendências	que	merecem	ser	
explicadas!	

• A	essência	desse	processo	é	o	olhar!	
• Como	se	desenvolve	esse	olhar?	



Teorias, leis e informação 

•  Como	parte	do	esforço	de	entender	o	mundo	ao	nosso	redor,	iniciamos	
ações	de	classificação	das	pessoas	e	eventos,	as	vezes	com	o	obje4vo	de	
julgar,	as	vezes	com	o	obje4vo	de	categorizar	e	entender	onde	eles	cabem	
em	nosso	esquema	de	conhecimento	das	coisas;	

•  Essa	a4vidade	cons4tui	variáveis	em	potencial	por	meio	das	quais	
vamos	categorizar	as	pessoas	e	eventos.	É	através	do	uso	das	variáveis	que	
vamos	conseguir	analisar	possíveis	relações	entre	categorias	e	
entender	mais	sobre	como	os	fenômenos	funcionam	por	meio	de	nosso	
esquema	de	conhecimento.	

•  Exemplo:	pessoas	que	possuem	determinada	idade	e	moram	em	determinado	
país	tendem	a	ter	um	determinado	hábito	alimentar!!!	

•  A	par4r	dos	resultados,	leis	podem	ser	formadas	que	descrevem	
relações	entre	variáveis	e	explicações	que	elaboram	o	porquê	um	
evento	ocorre	–	são	estruturas	que	nos	ajudam	a	descrever	as	relações	
causais	entre	ações	e/ou	eventos!	

•  	as	leis	muitas	vezes	descrevem	apenas	o	comportamento	de	uma	variável,	elas	
tendem	a	não	dar	uma	visão	completa	do	fenômeno,	explicando	apenas	parte	
dele.	



Teorias, leis e informação 

• Para	termos	uma	explicação	mais	completa	dos	eventos	de	nossas	
vidas,	surgem	as	teorias	–	modelos	e	explicações	que	elaboram	
o	porquê	os	eventos	ocorreram.	

• As	teorias	envolvem	mais	de	uma	lei	–	relações	entre	variáveis	–	que	
aparentemente	influenciam	os	eventos.	

• O	valor	de	uma	teoria	se	encontra	em	sua	habilidade	para	explicar	e	
predizer	eventos,	mesmo	que	isso	se	dê	de	alguma	maneira	ainda	
incompleta;	

• A	principal	limitação	das	teorias	é	a	escala	de	sua	validade:	é	pouco	
provável	que	um	único	estudo	vá	cobrir	todas	as	relações	existentes	
entre	as	situações	descritas	pela	teoria	e	suas	consequências!	

• Assim	que	a	compreensão	de	uma	situação	evolui,	a	teoria	muda!	



Teorias, leis e informação 

• Pesquisas	rigorasas	para	suportar	teorias	tendem	a	demandar	muito	
intelectualmente,	requerendo	grande	engenhosidade,	insight	
profundo	sobre	os	fenômenos	e	formas	cria4vas	de	controlar	as	
variáveis	que	vão	apoiar	a	descrição	da	situação	inves4gada!	

•  É	por	isso	que	temos	enorme	necessidade	de	formar	pesquisadores	
habilidosos	e	capacidades	em	métodos	quan4ta4vos!	

•  Isso	vale	tanto	para	o	exercício	profissional	de	mercado	quanto	para	o	
exercício	da	pesquisa	acadêmica!	

•  Imagina-se	que	apenas	8%	da	população	brasileira	tem	formação	de	base	
capaz	de	desenvolver	esses	conhecimentos!!!	



Teorias, leis e informação 

•  Essa	dinâmica	de	descrever	o	mundo	nos	leva	a	constatação	que	a	
explicação	dos	fenômenos	pela	ciência	é	processual,	ao	invés	de	um	
conjunto	de	produtos,	ideias	está4cas	ou	respostas	estabelecidas;	

• A	visão	de	que	a	ciência	é	um	processo	em	andamento	conFnuo	de	
refino	de	modelos	e	consequentemente	de	qualquer	explicação	é	o	
melhor	possível	que	podemos	ter	sobre	a	ciência!	

•  Cada	etapa	desse	processo	depende	das	informações	que	temos	disponíveis	
em	cada	época,	da	capacidade	de	compreensão	das	pessoas	e	dos	modelos	
disponíveis.	

•  FUNDAMENTAL:	Teorias	incluem	modelos	do	mundo,	mas	eles	não	
cons4tuem	a	realidade!	Nenhuma	teoria	é	perfeita…	algo	sempre	nos	
escapa!	

•  Essa	compreensão	é	contrária	a	uma	tendência	da	natureza	humana:	em	
geral,	procuramos	compreensões	defini4vas	e	absolutas	que	nos	trazem	
segurança	de	saber	que	encontramos	a	verdade!	



Dedução e indução 



Dedução e indução 



Dedução e indução 

• O	método	dedu4vo	é	responsável	por	quase	100%	dos	estudos	
realizados	em	ciências	sociais;	

•  Ele	tem	sido	mais	u4lizado	quando	não	temos	a	informação	
necessária	para	uma	obter	uma	resposta	e	precisamos	coletar	
informação	para	chegar	a	avaliar	as	hipóteses	de	uma	pesquisa;	

•  É	um	método	para	um	universo	onde,	em	geral,	temos	escassez	de	
informação;	

• O	método	dedu4vo	é	um	método	onde,	em	geral,	temos	abundância	
de	informação	e	temos	a	possibilidade	de	realizar	inúmeros	
cruzamentos	de	dados	para	chegar	a	encontrar	padrões	inesperados	
e	daí	procurar	hipóteses	e	teorias	que	ajudem	a	validar	esses	
padrões!	



O Processo de construção de uma teoria 



Explicações probabilísticas: uma melhor 
forma de descrever o raciocínio 
•  Alguns	pesquisadores	preferem	u4lizar	a	expressão	explicações	
probabilís1cas	para	os	métodos	de	pesquisa	em	ciências	sociais	do	que	
apenas	dedu4vo	ou	indu4vo.		

•  Isso	presume	que	explicações	genéricas	e	globais	são	muito	raras	e	que	é	
possível		criar	explicações	em	termos	de	tendências;	

•  Idealmente	o	processo	qualita4vo	e	quan4ta4vo	vão	complementar	um	ao	
outro:	

•  Métodos	quan4ta4vos	são	baseados	na	coleta	de	considerável	conjunto	de	dados	
de	amostras	representa4vas	da	população	para	algumas	variáveis;	

•  Métodos	qualita4vos	acompanham	mais	de	próximo	alguns	poucos	casos	mas	de	
maneira	mais	profunda	e	com	muitas	mais	variáveis;	

•  Em	ambos	os	casos,	a	ideia	de	fundo	é	fazer	deduções	lógicas	de	tendências	
apenas	para	grupos	de	pessoas/eventos	e	não	para	indivíduos.	

•  O	indivíduo	se	encontra	perdido	nesse	sen4do,	pois	ele	pode	não	seguir	as	
tendências	do	grupo	e	apresentar	padrões	de	comportamento	completamente	
diferente!	

•  Vejamos	um	exemplo!	



Exemplo… 

•  Imagine	um	estudo	que	há	um	estudo	que	mostra	que	um	grupo	de	
estudantes	que	se	engaja	em	vandalismo	das	aulas	de	vsica	de	uma	
escola	do	ensino	médio	possui	uma	resposta	a	um	teste	sobre	
frustração	mais	alta	do	que	um	grupo	de	mesma	sala	mas	que	não	se	
engaja	em	vandalismo;	

•  Embora	o	grupo	que	se	engaja	em	vandalismo	tenda	a	ter	maior	
resposta	ao	teste	sobre	frustração,	pode	haver	respostas	individuais	
que	fujam	a	esse	padrão…	

• Um	aluno	que	é	entrevistado	e	que	pra4ca	vandalismo	pode	não	se	
mostrar	frustrado	em	alto	nível	segundo	os	valores	do	teste.		

•  Há	outros	fatores	em	jogo	que	essa	teoria	não	cobre	que	podem	explicar	seu	
comportamento…	

•  No	entanto,	a	teoria	não	deixa	de	ser	muito	ú4l	para	explicar	
comportamentos	em	maior	escala	do	que	o	indivíduo...	



Exemplo… 

Grupo	Xa	–	não	pra4ca	vandalismo	
Grupo	Xb	–	pra4ca	vandalismo	

C	–	pouco	frustrado	
B	–	4picamente	frustrado	
A	–	altamento	frustrado	

Podemos	ter	pessoas	do	Grupo	Xb	com		
respostas	próximas	ao	ponto	C….	



Causalidade 

•  Uma	das	grandes	questões	de	um	estudo	é	encontrar	o	explica	por	quê	
determinado	fenômeno	ocorre.	O	que,	efe4vamente,	causa	esse	fenômeno	
é	o	que	damos	o	nome	de	causalidade;	

•  No	entanto,	é	algo	extremamente	complexo	encontrar	com	precisão	um	ou	mais	
fatores	que	explicam	com	precisão	o	que	produz	um	fenômeno;	

•  Encontrar		variáveis	compreensíveis	em	potencial	que	se	encaixam	numa	
cadeia	causal	nas	ciências	sociais	pode	ser	uma	tarefa	bem	divcil;	

•  Para	ajudar	a	entendermos	a	causalidade,	pesquisadores	criaram	o	conceito		
de	causalidade	em	2	níveis:	molar	e	micromediação.	

•  Molar:	refere-se	a	variáveis,	que	enquanto	não	são	causas	diretas	desempenham	
um	papel	aparente	na	cadeia	de	causalidade,	4po	frustração,	classe	social	e	
racismo.	São	macrovariáveis,	dado	que	dialogam	num	nível	macroscópico	da	
sociedade.	São	também	chamadas	de	manifestas;	

•  Micromediação:	refere-se	a	conexões	causais	que	cons4tuem	o	nível	molar.	As	
variáveis	nesse	nível	são	chamadas	de	microvariáveis	e	funcionam	num	nível	
microscópico	da	sociedade.	São	também	chamadas	de	latentes;	



Causalidade 

•  Eventos	no	nível	molar	resultam	em	macrovariáveis	que	podem	ser	inferidas	por	
observações	diretas	da	a4vidade	humana;	

•  Devido	ao	fato	das	variáveis	nem	sempre	poderem	ser	u4lizadas	fora	do	contexto	
de	suas	pesquisas,	elas	tendem	a	ser	melhor	descritas	em	termos	probabilís4cos;	

•  Exemplo:	pessoas	com	mais	anos	de	formação	tendem	a	ganhar	mais	financeiramente	do	que	
aqueles	com	menos	anos…	Sempre	podemos	pensar	em	casos	que	furam	essa	regra,	mesmo	
ela	tendo	uma	validade	probabilís4ca!	

•  Quando	consideramos	variáveis	em	ciências	sociais,	há	um	problema	a	mais	que	
devemos	considerar	que	é:	como	os	sujeitos	chegaram	ao	estado	em	análise.	Por	
exemplo,	como	as	pessoas	se	tornam	inteligentes,	frustradas	são	abstrações	que	
não	dependem	apenas	de	como	elas	são	definidas,	mas	sim	como	os	sujeitos	
chegaram	a	um	nível	dentro	dessas	categorias;	

•  Em	geral,	a	maioria	das	relações	causais	molares	dependem	de	múl4plos	fatores	
e	resultam	em	múl4plas	causas	->	isso	torna	impossível	iden4ficar	apenas	uma	
única	causa!	

•  Nós	somos	muito	mais	o	epidemiologista	procurando	por	1pos	de	interação	
humana	que	espalham	uma	doença	do	que	o	microbiologista	que	está	tentando	
isolar	o	vírus!	



Exercício 1 

•  Selecione	ao	menos	3	variáveis	macro	de	sua	área	de	interesse,	
variáveis	que	podem	ser	comumente	usadas	em	pesquisas:	
inteligência,	felicidade,	sa4sfação,	aprovação,	saúde…	

• Para	cada	uma	delas,	iden4fique	o	máximo	de	microvariáveis	que	
você	puder:	

•  Elas	são	sempre	consideradas?	
•  Elas	são	úteis	para	tomada	de	decisão	ou	mesmo	simples	de	compreender	
pelo	comportamento	humano?	

•  Há	alguma	de	grande	interesse	para	os	estudos	no	futuro?	



Causalidade 

• Uma	segunda	consideração	importante	quando	tentamos	propor	a	
causalidade	de	um	fenômeno	é	a	iden4ficação	da	sequência	de	
eventos:	

•  X	->	Y	–	x	causa	y	
•  X	<-	Y	–	y	causa	x	
•  X	<->	Y	–	x	causa	y	que	causa	x	

• Outro	ponto	fundamental:	correlação	não	é	causalidade!	
•  Duas	variáveis	que	estão	correlacionadas,	ou	seja,	que	mudam	juntas	não	
indica	que	uma	causa	a	outra,	pode	apenas	indicar	relação	entre	elas!	

•  É	sempre	importante	lembrar	que	a	causalidade	indica	que	
intencionalmente	variando	uma	variável	a	outra	também	mudará:	

•  É	raro	na	área	das	ciências	sociais	termos	condições	de	controlar	as	variáveis	
dessa	maneira	

•  É	essa	limitação	que	nos	leva	a	criar	técnicas	de	amostragem	de	grupos	de	
pessoas	que	experimentaram	a	variável	para	tentar	observar	a	causa	a	par4r	
da	diferença	entre	os	grupos!	



O Limite das teorias 

• Uma	teoria	nada	mais	é	do	que	um	modelo	de	trabalho	que	deve	ser	
con4nuamente	aprimorado,	avaliado	sob	a	luz	das	relações	reais	do	
co4diano	e	refinado	a	luz	de	novas	evidências.	

•  Considerar	teorias	como	verdades	estabelecidas	é	um	dos	maiores	equívocos	
que	um	pesquisador	pode	tomar!	



Exercício 2 

• Para	cada	par	de	variáveis	abaixo,	procure	indicar	a	relação	de	
causalidade	entre	elas	(se	houver)	usando	o	esquema	de	setas	
direcionais	e	esteja	preparado	para	defender	sua	opinião.	Se	você	
não	gostar	das	variáveis	sugeridas,	você	pode	sugerir	outras:	

•  (a)	desemprego 	 	 	 	 	taxa	de	crimes		
•  (b)	confiança 	 	 	 	 	gasto	por	criança	na	escola	
•  (c)	xenofobia 	 	 	 	 	limpeza	étnica	
•  (d)	desenvolvimento	tecnológico 	 	urbanisação	da	sociedade	
•  (e)	auto-es4ma 	 	 	 	 	ocupação	



A abordagem científica 

• A	ciência	pode	ser	entendida	como	uma	relação	onde	você	onde	
quer	chegar,	nunca	chega	até	lá	e	con4nua	cada	vez	mais	se	
aproximando!!!	

•  Testamos	uma	teoria	estabelecendo	hipóteses:		
•  propomos	relações	possíveis	entre	variáveis	e	realizamos	pesquisas	que	
tentam	provar	ou	refutar	as	hipóteses;	

• A	dificuldade	surge	quando	temos	hipóteses	sobre	macrovariáveis	
pois	a	causalidade	não	pode	ser	testada	diretamente	por	testes	
estaFs4cos!	

•  Essa	abordagem	serve	para	mostrar	que	algo,	mesmo	que	não	possa	ser	
provado,	tem	sua	u4lidade	por	também	não	poder	ser	refutado.	



 
A abordagem científica 

• Presume	as	seguintes	posturas:	
•  O	uso	de	esquemas	conceituais	e	a	construção	de	teorias	enquando	sendo	
rigoroso	e	metódico,	com	conceitos	sendo	bem	definidos	e	checados	
estruturalmente	para	revelar	sua	consistência	lógica;	

•  Testar	as	hipóteses	empiracamente	–	criar	estudos	para	coletar	dados	que	
irão	fornecer	suporte	ou	contestação	as	hipóteses;	

•  Restringir	a	si	mesmo	a	descrever	a	relação	entre	variáveis	isoladas,	
controlando	todas	as	outras	possíveis	que	podem	influenciar	um	resultado	
através	de	amostras	representa4vas;	

•  Refle4r	sobre	mecanismos	de	autotestagem	das	pesquisas	visando	
replicabilidade	de	um	estudo;	

•  Evitar	explicações	metavsicas	–	aquelas	que	não	podem	ser	testadas,	
incluindo	aquelas	baseadas	em	aspectos	religiosos.	



A abordagem científica 



Habilidades necessárias para a pesquisa 
e para os métodos quantitativos 
•  Observação:	há	detalhes	que	ao	prestarmos	atenção	construimos	nossa	
pergunta	de	pesquisa;	

•  Relações	entre	eventos/tempo:	relações	de	quando	as	coisas	acontem	são	
fundamentais;	

•  Comunicação:	escrita!	
•  Predição;	
•  Classificação;	
•  Inferência:	construir	explicações	subje4vas	de	observações;	
•  Relações	numéricas;	
• Medidas;	
•  Realizar	definições	operacionais;	
•  Formular	hipóteses;	
•  Interpretar	dados;	
•  Iden4ficar	e	controlar	variáveis;	
•  Projetar	estudos	e	pesquisas.	



Exercício 3   

• Quais	habilidades	das	anteriores	você	já	tem	desenvolvido?	Veja	a	
lista	de	13	habilidades	e	classifique	seu	grau	de	conhecimento	em:	

•  A	–	muito	proficiente	
•  B	–	razoavelmente	proficiente	
•  C	–	tenho	alguma	proficiência	
•  D	–	não	muito	proficiente	
•  E	–	preciso	de	ajuda!	


