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Por que o Pesquisador· 

usa Estatística l 

Todos nós temos um pouco de cientista. Quase que diariamente, temos "palpites" 
com relação a acontecimentos futuros em nossas vidas, a fim de prever o que acon
tecerá em novas situações ou experiências. À medida que essas situações ocorrem, 
podemos, às vezes, confirmar ou sustentar nossas idéias; outras vezes, entretanto, não 
temos tanta sorte e, por isso, acabamos experimentando conseqüências desagradáveis. 

Tomemos alguns exemplos familiares: poderíamos investir na bolsa de valores, 
votar em algum candidato que prometesse resolver os problemas nacionais, jogar nos 
cavalos, tomar um remédio para reduzir os incômodos de um resfriado, jogar dados 
num cassino, tentar "adivinhar" o que nossos examinadores irão perguntar nos exames 
ou acertar (às cegas) um encontro com uma garota desconhecida, marcado através de 
um amigo. 

Às vezes, ganhamos; às vezes, perdemos. Desse modo, poderíamos fazer um belo 
investimento na bolsa, mas reconhecer que não fizemos a escolha do melhor candida
to; poderíamos ganhar no cassino, mas descobrir que tomamos o remédio errado para 
nossa doença; conseguir aprovação nos exames, mas penar na companhia arranjada pelo 
amigo; e assim por diante. A verdade é que, infelizmente, nem todas as nossas previsões 
acabam-se tornando realidade. 

A NATUREZA DA PESQUISA 
De modo mais ou menos semelhante, o cientista tem idéias sobre a natureza da reali
dade (idéias que ele denomina hipóteses) e freqüentemente testa suas idéias através 
de pesquisa sistemática. Por exemplo, ele poderia levantar a hipótese de que crian
ças socialmente isoladas assistem mais televiS:fo do que crianças bem integradas 
em seus grupos-e, a partir daí, fazer um levantamento em que fossem feitas perguntas 
tanto às crianças socialmente isoladas, quanto às crianças bem integradas com relação 
ao número de horas que elas passam diante do 'vídeo. Ou, ele poderia levantar a hipótese 
de que a família constituída por um só genitor (mãe ou pai ausente) gera maior delin-
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qüência do que a famflia constitufda por ambos os genitores (mãe e pai presentes); 
então, o pesquisador poderia entrevistar amostras de delinqüentes e não-delinqüentes 
que procedessem de famílias de ambos os tipos. 

Desse modo, à semelhança do que ocorre nas ciências ffsicas, o cientista social 
freqüentemente faz pesquisas para aumentar seu cabedal dos problemas e suas conse
qüências em seu campo de estudos. A pesquisa assume muitas formas e pode ser 
usada para investigar uma série enorme de problemas. O pesquisador pode, na qualidade 
de observador participante, trabalhar com grupos de delinqüentes; pode também traba
lhar num levantamento amostral de suas tendências políticas, ou fazer uma análise de 
valores em folhetos políticos; ou, ainda, realizar um experimento a fIm de determinar os 
efeitos do remanejamento de moradias em indivíduos atingidos por desapropriações. 

POR QUE TESTAR HIPÓTESES? 
Ê, de modo geral, desejável-para não dizer necessário-testar sistematicamente nossas 
hipóteses sobre a natureza da realidade, mesmo aquelas que parecem verdadeiras, 
lógicas ou evidentes. Os nossos "testes" de bom senso diário geralmente baseiam-se em 
idéias pré-concebidas muito estreitas, se não tendenciosas, e em experiências pessoais, o 
que pode levar-nos a aceitar conclusões não válidas a respeito da natureza dos fenôme
nos. Para demonstrar esse ponto, vamos examinar as seguintes hipóteses, que fo
ram testadas com um grande número de soldados durante a Segunda Guerra Mundial. 
Você teria sido capaz de prever estes resultados com base em suas experiências diárias? 
Você acha que valeu a pena testá-las? Ou será que elas parecem tão óbvias e evidentes 
que dispensam pesquisas sistemáticas? 

1. Homens de nível educacional mais alto apresentaram maior quantidade de 
sintomas psiconeuróticos do que aqueles que haviam recebido menos instrução. 

2. Homens procedentes do meio rural mantiveram-se mais bem-humorados du
rante o período de guerra do que os soldados recrutados nos meios urbanos. 

3. A capacidade dos soldados procedentes do Sul para suportar o clima quente 
das Ilhas dos Mares do Sul era maior que a dos soldados vindos do Norte. 

4. À medida que a guerra prosseguia, os homens sentiam-se mais ansiosos para 
retornar aos Estados Unidos do que após a derrocada dos alemães. 

Se você acredita que essas relações eram tão óbvias que qualquer teste sistemático 
teria sido dispensável, saiba que cada item "representa a conclusão oposta ao que real
mente se verifIcou. Soldados parcamente educados neurotizaram-se mais do que os 
que receberam boa educação; õssulistas não demonstraram maior habilidade que os 
nortistas em adaptar-se a um clima tropical; ... e assim por diante."l Ficar apenas na 
dependência do bom senso ou da experiência do dia-a-dia tem seus limites! 

OS ESTÁGIOS DA PESQUISA 
Testar sistematicamente nossas idéias sobre a natureza da realidade muitas vezes requer 
uma pesquisa cuidadosamente planejada e executada, onde: 

1 Paul Lazarsfeld, "The American Soldier-An Expository Review", Public Opinion Quarterly, 
outono de 1949, pág. 380. 
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1. o problema a ser estudado é reduzido a uma hipótese testável * (por exemplo: 
"famI1ias de um genitor produzem mais delinqüência que famI1ias de dois 
genitores"); 

2. um conjunto de instrumentos adequado é desenvolvido (por exemplo, são ela
borados um questionário ou esquema de uma entrevista); 

3. dados são coletados (isto é, o pesquisador pode ir a campo e fazer uma conta
gem ou um inquérito); 

4. os dados são analisados em cotejo com as hipóteses iniciais; e 
5. os resultados da análise sãó~fnteipretados e comunicados aO público, por exem

plo, por meio de conferência ou publicação. 

Como veremos nos capftulos subseqüentes, o material apresentado neste livro 
trata com maior profundidade daqueles aspectos da pesquisa relacionados com a análise 
de dados (ver 4, acima), os quais, depois de colecionados ou recolhidos pelo pesquisa
dor, são analisados à luz das hipóteses iniciais. É nesse estágio da pesquisa que os dados 
brutos são tabulados, calculados, contados, resumidos, reclassificados, comparados ou, 
numa palavra, organizados, a fIm de que a precisão ou a validade de nossas hipóteses 
possam ser testadas_ 

o USO DE SÉRIES NUMÉRICAS EM PESQUISA 

Qualquer pessoa que já tenha feito pesquisa sabe que os problemas que surgem 
na análise dos dados devem ser seriamente confrontados na fase de planejamento (da 
pesquisa), uma vez que de seu signifIcado depende a natureza de decisões em fases 
posteriores. Tais problemas amiúde afetam não só aspectos do delineamento da pes
quisa** como também a escolha dos tipos de instrumentos utilizáveis na coleta de da
dos. Por esta razão, buscamos constantemente técnicas e métodos que permitam melho
rar a qualidade da análise dos dados. 

Muitos pesquisadores acham que é essencial fazer mensuração ou empregar uma 
série de números na análise dos dados. Por isso, os pesquisadores desenvolveram me
didas*** para uma grande variedade de fenômenos, tais como: prestígio ocupacional, 
atitudes políticas, autoritarismo, alienação, anomia, delinqüência, classe social, pre
conceito, dogmatismo, realização, etnocentrismo, vizinhança, religiosidade, ajustamento 
conjugal, mobilidade ocupacional, urbanização, status sociométrico, fertilidade etc. 

Os números têm pelo menos três funções importantes para o pesquisador, depen
dendo do nível de mensuração específIco que ele empregue. Especificamente, uma 
série de valores pode ser usada 

1. para categorizar ao nível de mensuração denominado nominal, 

* N. T.: Reduzir um problema a uma hipótese testdvel significa definir o problema e a(s) hipótese(s) 
em termos operacionais. Uma definição operacional explicita comportamentos observáveis (direta ou 
indiretamente). 

** N.T.: O ideal teria sido conservar a palavra "design". Há quem prefira "modelo" ou mesmo 
"desenho". 

*** N.T.: Na verdade, desenvolveram "processos de mensuração". 
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2. para atribuir postos ou ordem ao nível de mensuração denominado ordinal e 
3. para avaliar ao nível de mensuração denominado intervalor. 

Antes de prosseguir com a discussão do papel da Estatística na pesquisa vamos 
parar aqui para examinar algumas características mais importantes desses níveis de 
mensuração, características que, mais adiante, assumirão grande importância ao tentar
mos aplicar técnicas estatísticas a determinadas situações de pesquisa. 

Nível Nominal 

O nível nominal de mensuração envolve simplesmente o ato de nomear ou rotular; em 
outras palavras, consiste em colocar indivíduos * em categorias e contar a freqüência 
~o~ que ocorrem. Para ilustrar, poderíamos usar uma medida de nível nominal para 
m~car ,~e cad~ ~e~pondente tem ou não preconceito com relação a determinado grupo 
SOCIal ( Neutrália ). Como demonstra a Tabela 1.1, poderíamos submeter 10 alunos de 
determinada classe a um questionário e verificar que 5 podem ser considerados "precon
ceituosos" (= 1) enquanto que 5, "não-preconceituosos" (= 2). 

Outras medidas de nível nominal em pesquisa são: sexo (masculino versus 
fe~inino);. classe sócio-econômica (alta e baixa), partido político (ARENA e MDB), 
~arater soc~al (~oltado "para dentro" e tradicional), modo de adaptação (conformismo, 
movação, ntualismo, fuga, rebeldia), orientação no tempo (presente, passado e futuro), 
urbanização (urbano, rural e suburbano)-para mencionar algumas. 

Ao trabalhar com dados nominais, devemos ter em mente que cada sujeito deve 
ser colocado em uma-e somente uma-categoria. Este requisito indica que as categorias 
não devem sobrepor-se, isto é, devem ser mutuamente excludentes. ** Desse modo, a 
raça de um respondente não pode ser simultaneamente classificada em "branca" e 
"preta"; qualquer respondente que seja classificado como "macho" não pode Ser tam
bém classificado como "fêmeo". O requisito implica também o fato de que as catego
rias devem ser exaustivas-ou seja, deve haver um lugar específico para cada sujeito 
experimental que apareça. A título de ilustração, imagine um estudo em que todos os 
respondentes sejam entrevistados e categorizados por raça, como brancos ou negros. 
Onde é que colocaríamos um respondente chinês na hipótese de surgir um? Neste caso, 
poderia tornar-se necessário ampliar as categorias originais e incluir "orientais" ou, 
então, admitindo-se que a maioria dos respondentes será de raça branca (ou de raça 
negra), incluir a categoria "outros", onde tais exceções possam ser colocadas. 

O leitor deve observar que os dados nominais não são graduáveis, ordenáveis ou 
es~alonáveis relativamente a qualidades tais como melhor ou pior, mais alto ou mais 
bruxo, mais ou menos. Obviamente, então, uma medida nominal de sexo não significa 
que os machos sejam "superiores" ou "inferiores" às fêmeas. Os dados nominais são 
simplesmente rotulados, às vezes por nome (macho versus fêmea, preconceituosos 
versus não-preconceituosos), outras vezes por número (1 versus 2), mas sempre com o 

* ,N.T.: É comum usarem-se em pesquisa os termos "sujeito", "indivíduo", "caso" sinonimamente. 
Alem disso, não há necessariamente alusão a "pessoas" quando se usam os termos "sujeito" ou 
"indivíduo". A idéia básica é sujeito experimental. 

** N. T.: É comum a expressão "mutuamente exclusivo". 
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propósito de agrupar os sujeitos em categorias separadas para indicar similitude ou 
diferença com referência a uma dada qualidade ou característica. 

TABELA J.J Atitudes de Dez Estudantes Universitários com Relação a "Neutralianos": Dados 
Nominais 

Atitude com Relação aos "Neutralianos" Freqüência 

1 = Preconceituosos 5 
2 = Não-preconceituosos 5 

Total 10 

Nível Ordinal 
Quando o pesquisador vai além desse nível de mensuração e procura ordenar seus 
sujeitos em função do grau que apresentam de determinada característica, ele está 
trabalhando no nível ordinal de mensuração. A natureza da relação entre categorias 
ordinais depende da característica que o pesquisador procura medir. Para citar um 
exemplo familiar, ele poderia classificar indivíduos com referência a status sócio-eco
nômico e dispô-los em "classe baixa", "classe média" e "classe alta". Ou, em lugar 
de categorizar os alunos de uma dada classe em preconceituosos ou não-preconceituosos, 
ele poderia classificá-los de acordo com o grau de preconceito contra os "neutralianos", 
à semelhança do que vai indicado na Tabela 1.2. 

O nível ordinal de mensuração fornece informações sobre a ordenação das cate
gorias, mas não indica a magnitude das diferenças entre os valores. Por exemplo, o 
pesquisador que emprega uma medida de nível ordinal para estudar a variável pre
conceito não sabe quanto um respondente é mais (ou menos) preconceituoso que 
outro. No exemplo dado acima, não é possível determinar quanto Adriana é mais 
preconceituosa do que Maria ou quão menos preconceituosa é Roberta com relação a 
Patrícia ou Pedro. Isto ocorre porque os intervalos entre os pontos ou postos numa 
escala ordinal não são conhecidos ou, melhor dizendo, dotados de significado. Portanto, 
não é possível atribuir valores a sujeitos localizados em diferentes pontos da escala. 

TABELA 1.2 Atitudes de Dez Estudantes Universitários com Relação a "Neutralianos": Dados 
Ordinais 

Aluno 

Adriana 
Maria 
Benito 
José 
Cátia 
Geraldo 
Filipe 
Pedro 
Patrícia 
Roberta 

Posto 

1 - mais preconceituosa (primeiro posto) 
2 - segundo 
3 - terceiro 
4 - quarto 
5 - quinto 
6 - sexto 
7 - sétimo 
8 - oitavo 
9 - nono 

10 - menos preconceituosa 
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Nível Intervalar 
Em contraposição, o nível intervalar de mensuração orienta-nos relativamente à ordem 
das categorias, bem como indica-nos a distância exata entre elas. Escalas intervala
res implicam unidades constantes de medida (por exemplo: cruzeiros ou centavos, 
graus Fahrenheit ou centígrados, metros ou centímetros, minutos ou segundos), as 
quais comportam intervalos iguais entre os vários pontos da escala. 

Desse modo, uma medida intervalar de preconceito contra os "neutralianos" -por 
exemplo, as respostas a uma série de perguntas sobre esses sujeitos avaliadas numa escala 
de O a 100 (o máximo de preconceito correspondendo a 100)-poderia fornecer dados 
como os que constam da Tabela 1.3 sobre os dez estudantes numa dada sala de aula. 
Como bem demonstra a Tabela 1.3, agora podemos ordenar os alunos em termos de 
seus preconceitos e, além disso, indicar as distâncias que separam uns dos outros. Por 
exemplo, é possível dizer que Roberta é a menos preconceituosa da classe, uma vez que 
ela recebeu o escore * mais baixo. Podemos dizer também que Roberta é apenas ligeira
mente menos preconceituosa que Patrícia ou Osvaldo, mas muito menos preconceituosa 
do que Adriana, Maria, Benito ou José, os quais receberam valores (escores) extrema
mente altos. Dependendo do propósito para o qual o estudo foi concebido, seria impor
tante determinar tais informações, as quais, entretanto, não estariam disponíveis no 
nível ordinal de mensuração. 

TABELA 1.3 Atitudes de Dez Estudantes Universitários com Relação a "Neutralianos": Escala 
Intervalar 

Aluno Escore a 

Adriana 98 
Maria 96 
Benito 95 
José 94 
Cátia 22 
Geraldo 21 
Filipe 20 
Osvaldo 15 
Patrícia 11 
Roberta 6 

a Escores mais altos indicam maior preconceito. 

FUNÇÕES DA ESTATÍSTICA 

É quando o pesquisador usa números-quando ele quantifica seus dados no nível 
de mensuração nominal, ordinal ou intervalar-que ele muito provavelmente emprega 
a Estatística como um instrumento de (1) descrição ou de (2) decisão. Vamos agora 
examinar mais de perto essas importantes funções da Estatística. 

* N .T.: Escore significa "nota", "valor", "medida", conforme o caso. 
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Descrição 
Para chegar a conclusões ou obter resultados, o pesquisador geralmente estuda cen
tenas, milhares ou mesmo quantidades ainda maiores de pessoas ou grupos. Como 
um caso extremo, consideremos o trabalho do "United States Bureau of the Census" 
(Serviço Norte-americano de Recenseamento) na enumeração exaustiva de toda a 
população dos Estados Unidos, para o que mais de 200 milhões de sujeitos foram 
entrevistados. Apesar da ajuda de numerosos procedimentos sofisticados idealizados 
para a tarefa, descrever e resumir a enorme quantidade de dados que se originam de 
projetos de pesquisa social é sempre um trabalho de proporções astronômicas. 

Para dar um exemplo familiar, as notas de exame de uma classe de apenas 80 
alunos foram catalogadas na Tabela 1.4. Percebe-se algum padrão nessas notas? 
Poder-se-ia descrevê-las em poucas palavras? Ou em poucas sentenças? De modo geral, 
seriam elas particularmente altas ou baixas? 

TABELA 1.4 Notas de Exame de 80 Alunos 

72 83 91 29 
38 89 49 36 
43 60 67 49 
81 52 76 62 
79 62 72 31 
71 32 60' 73 
65 28 40 40 
59 39 58 38 
90 49 52 59 
83 48 68 60 
39 65 54 75 
42 72 52 93 
58 81 58 53 
56 58 77 57 
72 45 88 61 
63 52 70 65 
49 63 61 70 
81 73 39 79 
56 69 74 37 
60 75 68 46 

Ainda que se usem os mais rudimentares princípios de estatística descritiva-da 
maneira como são apresentados nos capítulos subseqüentes deste livro--é possível 
caracterizar a distribuição de notas de exame da Tabela 1.4 com bastante clareza e 
precisão, de sorte que as tendências gerais ou as características grupais possam ser mais 
rapidamente descobertas e mais facilmente comunicadas a quase todas as pessoas. 
Primeiro, poderíamos reagrupar as notas em ordem decrescente (da mais alta para a 
mais baixa), a fim de reuni-las num número bem menor de categorias. Essa distribuição 
agrupada (condensada) de freqüências, tal como figura na Tabela 1.5 (e que será discuti
da minuciosamente no Capítulo 2), apresentaria as notas "encaixadas" em categorias 
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(classes) mais abrangentes, juntamente com o número ou a freqüência (f) de alunos 
cujas notas caíssem nessas categorias. 

Pode-se prontamente observar, por exemplo, que 17 alunos receberam notas entre 
60 e 69, enquanto que somente 2 alunos receberam notas entre 20 e 29. 

Outro procedimento útil (explicado no Capítulo 3) seria reagrupar os dados grafi
camente. Tal corno ilustra a Figura 1.1, poderíamos localizar as categorias ( classes) de 
notas (de 20-29 a 90-99) ao longo de um dos eixos do gráfico (isto é, a linha de base, 
horizontal) e o número delas (categorias), ou seja, as freqüências, ao longo do outro 
eixo (vale dizer: o eixo vertical). 

TABELA 1.5 Notas de Exame de 80 Alunos: Distribuição Agrupada de Freqüências 

Notas f 

90-99 3 
80-89 7 
70-79 16 
60-69 17 
50-59 15 
4049 11 
30-39 9 
20-29 2 

15 

"' ·0 
l:: 10 

<O) 
o;:; 
O' 
O) .... 
~ 

5 

O~--L---L-__ L-__ L-__ ~ __ ~ __ ~ __ -L_ 
20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-99 

Classes (Categorias) de Notas 

FIGURA l.J Notas de Exame de 80 Alunos Dispostas num Gráfico de Barras 

Essa disposição tem corno resultado urna representação gráfica facilmente visuali
zada (por exemplo, o gráfico de barras), onde podemos ver que a maioria das notas si-
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tua-se entre 50 e 80, enquanto que as notas muito mais altas ou baixas são relativamente 
poucas. 

No Capítulo 4 será apresentado um método estatístico que é particularmente 
conveniente e útil. Trata-se de algo com que já estamos mais ou menos familiarizados 
e que consiste em perguntar: Qual a nota média desse grupo de 80 estudantes? A média 
aritmética (ou simplesmente média), que se obtém pela divisão da sorna de todas as 
notas pelo número de alunos, dá-nos urna idéia mais clara da tendência geral do grupo. 
A média aritmética do exemplo em questão é de 60,5, nota bastante baixa se comparada 
com outras médias de classe com as quais a maioria dos alunos já está familiarizada. 
Aparentemente, esse grupo de 80 alunos saiu-se relativamente mal corno um todo. 

Assim, com o aux11io de recursos estatísticos, tais como distribuições condensadas 
de freqüências, gráficos e médias aritméticas, é possível detectar e descrever modelos ou 
tendências em distribuições de valores (por exemplo, as notas da Tabela IA), o que 
poderia ter passado despercebido pelo observador não preparado. Neste contexto, então, 
a Estatística pode ser definida como um conjunto de técnicas para a redução de dados 
quantitativos (ou seja, uma série de números) a um número menor de termos descritivos 
que sejam mais convenientes, e facilmente comunicáveis. 

Tornada de Decisões 
Quando o propósito é testar hipóteses, muitas vezes é necessário ir além da mera descri
ção. É também geralmente necessário fazer inferências, isto é, tomar decisões com base 
em dados colhidos de urna amostra, o que quer dizer: estudar apenas uma pequena 
porção de um grupo maior-que, por seu turno, representa o centro de interesse para 
estudo. Custo, tempo e necessidade de supervisão adequada são fatores que muitas vezes 
impedem urna enumeração completa ou rol do grupo todo (grupo que os pesquisadores 
chamam população ou universo). 

Corno veremos no Capítulo 7, todas as vezes que o pesquisador testa suas 
hipóteses numa amostra, ele precisa decidir se é de fato acertado generalizar suas desco
bertas para toda a população da qual a amostra foi tirada. Inevitavelmente surgem erros 
de amostragem, mesmo quando esta tenha sido convenientemente planejada e executa
da. Este é o problema da generalização ou inferência da amostra para a população.2 

2 Observação para o leitor. O conceito de "erro amostraI" (de amostragem) vai ser discutido com 
maior profundidade no Capítulo 7. Todavia, a fim de entender melhor o problema da inevitabilidade 
de erro ao amostrar* de um grupo maior, o leitor pode querer desenvolver o seguinte experimento. 
Use a Tabela 1.4 (como fonte de referência) a qual contém as notas de uma população de 80 alunos. 
Aleatoriamente (por exemplo, feche os olhos e escolha com o dedo), selecione uma amostra de 
algumas notas (por exemplo, 5) da lista toda. Procure a nota média somando os valores sorteados e 
dividindo o resultado por 5, que equivale ao número total de médias. Já foi mencionado que a nota 
média para toda a classe (80 alunos) era 60,5. Em que medida a média da sua amostra difere da 
média da classe toda (60,5)7 Faça este experimento usando várias outras amostras de notas selecio
nadas ao acaso-e sempre sorteadas do mesmo grupo (de 80 alunos). Com significativa perseverança 
você verificará que a sua média amostra! vai diferir quase sempre, pelo menos um pouco, da média 
obtida para o grupo todo. É essa diferença, isto é, a diferença entre a média da população (80 alunos) 
e cada uma das médias amostrais encontradas que se chama "erro amostrai". 

* N. T.: "Amostrar" é um neologismo empregado em Estatística para significar "colher uma amostra". 
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A Estatística pode ser muito útil quando o propósito do pesquisador é generalizar 
suas descobertas a partir de amostras pequenas para populações maiores-com um alto 
grau de segurança. Para ficar mais bem entendido o propósito da Estatística como 
instrumento de tomada de decisão e ainda o conceito de generalização de amostras para 
populações, vamos examinar os resultados de um estudo hipotético que foi realizado 
para testar a seguinte hipótese: 

Hipótese: A probabilidade de estudantes universitários do sexo masculino terem expe
rimentado maconha é maior que a probabilidade de estudantes do sexo 
feminino terem feito o mesmo. 

Os pesquisadores decidiram, neste estudo, testar sua hipótese numa universidade 
urbana na qual cerca de 20.000 estudantes estavam matriculados (10.000 do sexo 
masculino e 10.000 do sexo feminino). Em virtude do custo e de fatores ligados a 
tempo, eles não puderam entrevistar todos os estudantes da universidade, mas obtive
ram da secretaria uma lista completa de todos os alunos. Dessa lista, cada centésimo 
aluno (metade do sexo masculino, metade do sexo feminino) foi selecionado para 
fazer parte da amostra, sendo subseqüentemente entrevistado por membros da equipe 
de pesquisa que tinham sido treinados para este propósito. Os entrevistadores pergun
taram a cada um dos 200 sujeitos da amostra se ele ou ela tinha alguma vez experi
mentado maconha, anotando em seguida o sexo do respondente. Depois de terem 
sido completadas todas as entrevistas e remetidas para o escritório central, os resul
tados do estudo foram tabulados por sexo e apresentados conforme a Tabela 1.6. 

Observe que os resultados obtidos nesta amostra de 200 estudantes, tal como 
figura na Tabela 1.6, têm a seguinte direção hipotética: de cada 100 alunos, 60 decla
raram que experimentaram maconha, enquanto que, com relação às alunas, esse número 
cai para 40 em cada 100. Obviamente, nessa pequena amostra, havia maior probabili
dade de os sujeitos do sexo masculino terem experimentado maconha do que os de 

TABELA].6 Uso de Maconha em Função do Sexo do Respondente. Caso I 

Sexo dos Respondentes 

Uso de Maconha Alunos Alunas 

Número de estudantes 
que experimentaram 60 40 
Número de estudantes 
que não experimentaram 40 60 

Total 100 100 

sexo feminino. Para os nossos propósitos, entretanto, a questão mais importante é 
saber se essas diferenças de sexo ligadas ao uso de maconha 8[0 grandes o suficiente para 
que possamos, com confiança, generalizá-las para uma população universitária muito 
maior de 20.000 alunos. Será que tais resultados representam diferenças populacionais 
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verdadeiras? Ou será que obtivemos diferenças casuais entre alunos e alunas em virtu
de-estritamente-de erro amostral, ou seja, do erro que ocorre todas as vezes que 
retiramos de um grupo maior um grupo menor (amostra)? 

Para ilustrar o problema da generalização de resultados amostrais em função das 
respectivas populações, vamos imaginar que os pesquisadores tivessem obtido os resul
tados da Tabela 1.7. Observe que tais resultados mantêm-se na direção prevista: 55 
alunos em oposição a apenas 45 alunas já experimentaram maconha. Ora, o nosso 
problema não é ainda o de generalizar esses resultados para o grupo maior, vale dizer, 
a população universitária? Não será possível que uma diferença dessa magnitude (10 
alunos mais que alunas) tenha ocorrido simplesmente por acaso? Ou será que podemos 
dizer com confiança que tais diferenças "pequenas" refletem uma diferença real entre 
alunos e alunas daquela determinada universidade? 

TABELA 1.7 Uso de Maconha em Função do Sexo do Respondente. Caso II 

Sexo dos Respondentes 

Uso de Maconha Alunos Alunas 

Número de estudantes 
que experimentaram 55 45 

Número de estudantes 
que não experimentaram 45 55 

-
Total 100 100 

Vamos levar este exemplo um passo mais adiante. Suponham que os pesquisa
dores tivessem obtido os dados constantes da Tabela 1.8. Aí as diferenças entre rapazes 
e moças não poderiam ser muito menores e prevaleceria ainda a direção estabelecida na 
hipótese: 51 rapazes em contraste com 49 moças experimentaram maconha-o que 
implica uma diferença de apenas 2 sujeitos a mais do sexo masculino. Quantos de nós 
estaríamos dispostos a chamar esta descoberta de diferença populacional verdadeira, em 
lugar de produto do acaso ou erro amostral? 

TABELA 1.8 Uso de Maconha em Função do Sexo do Respondente. Caso III 

Sexo dos Respondentes 

Uso de Maconha Alunos Alunas 

Número de estudantes 
que experimentaram 51 49 
Número de estudantes 
que não experimentaram 49 51 

Total 100 100 
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Então, onde se situa a linha divisória? Em que ponto (ou em que momento) uma 
diferença amostraI torna-se suficientemente grande para ser tratada como significante 
ou real? Com o auxIlio da Estatística podemos de pronto e com alto grau de confiança, 
tomar tais decisões sobre as relações existentes entre amostras e populações. Para 
ilustrar: se tivéssemos usado um dos testes de significância discutidos mais adiante 
(por exemplo, qui-quadrado-ver Capítulo 10), teríamos sabido que somente aqueles 
resultados que aparecem na Tabela 1.6 poderiam ser generalizados para a população 
de 20.000 estudantes universitários, o que equivale a dizer que se de cada 100 alunos 
60 já usaram maconha, e se de cada 100 alunas 40 fizeram o mesmo, tal descoberta 
é substancial o suficiente para ser extrapolada para a população toda com um alto 
grau de confiança. O nosso teste estatístico diz-nos que há somente 5 possibilidades 
em 100 de estarmos errados! Em contrapartida, os resultados apresentados nas Tabelas 
1. 7 e 1.8 são estatisticamente não-significantes, de sorte que resultam muito mais de 
erro amostraI do que de diferenças de sexo no uso dessa substância. Usando um critério 
estatístico mais uma vez, podemos concluir que esses resultados não refletem diferenças 
populacionais verdadeiras, e sim, meros erros amostrais. * 

No presente contexto, portanto, Estatistica é um conjunto de técnicas para a 
tomada de decis6es que auxiliam os pesquisadores na tarefa de fazerem inferências de 
amostras para popuÚlç6es e, a partir dai, nos testes das hipóteses levantadas sobre a 
natureza da realidade. 

RESUMO 
Este capítulo "juntou" nossas previsões diárias sobre acontecimentos futuros com as 
experiências do pesquisador, que usa a Estatística como um recurso para testar suas 
hipóteses a respeito da natureza da realidade. A mensuração foi discutida em termos 
de dados nominais, ordinais e intervalares. Foram identificadas, com a análise de dados 
(e resumidamente discutidas e ilustradas), as duas seguintes funções básicas da Esta
tística: 

1. descrição (isto é, redução de dados quantitativos a termos descritivos mais 
convenientes e em menor número) e 

2. tomada de decisões (ou seja, inferências de amostras para populações). 

* N. T.: Não confundir ideal com real. O ideal seria não cometer erros; na realidade, por maiores que 
sejam os controles, erros casuais sempre ocorrem. É praticamente impossível evitar erros amostrais. 

PARTE I 
Descrição 


