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Fase lógica da pesquisa

� Identificação do problema:
� Pergunta de partida;

� Exploração do domínio;

� Escolha da problemática.



Identificação do problema

� Identifique, na definição dos seguintes problemas, as razões 
que levam a questionar a sua clareza, exequibilidade ou 
pertinência:

� A estratificação social é injusta?

� A implementação de uma programa de estimulação precoce 
implicando a visita semanal de um psicólogo a todas as 
famílias de crianças, com idade compreendida entre 1 mês e 1 
ano, levaria a uma redução drástica do insucesso escolar na 
população?

� Os trabalhadores independentes têm mais tendência a fugir 
aos impostos do que os trabalhadores por conta de outrem?



Hipótese - Construção

� Conjectura sobre a relação entre duas ou mais 
variáveis
� Predicções/ expectativas;

� Generalização da possível relação.

� Testável empiricamente
� Precisa, rigorosa e clara

�Hipótese nula (Ho)

� Entre factos observáveis
� Operacionalização



Hipótese -exemplo

� Os estudantes que recebem uma educação orientada 
individualmente vão demonstrar maior sucesso na 
leitura do que os estudantes que recebem o ensino 
convencional



� Os estudantes que recebem uma educação orientada 
individualmente vão demonstrar maior sucesso na 
leitura do que os estudantes que recebem o ensino 
convencional.



AnAnáálise de dados: escolhalise de dados: escolha

�� Objectivos da pesquisaObjectivos da pesquisa
�� DescritivosDescritivos (medidas de tendência central)(medidas de tendência central)

�� Inferenciais Inferenciais 
�� Comparar gruposComparar grupos

�� Relacionar variRelacionar variááveisveis

�� VariVariááveisveis
�� EstatutoEstatuto (dependente, independente, moderadora)(dependente, independente, moderadora)

�� FormaForma (nominal, ordinal ou m(nominal, ordinal ou méétrica)trica)

�� AmostraAmostra
�� Representatividade;Representatividade;
�� ((InIn)dependência dos grupos)dependência dos grupos ((medidas repetidas; amostras medidas repetidas; amostras 
emparelhadas).emparelhadas).



AnAnáálise de dados: definilise de dados: definiççõesões

�� FrequênciaFrequência –– nnúúmero de sujeitos em cada categoria ou nmero de sujeitos em cada categoria ou níível da vel da 
varivariáável:vel:
�� AbsolutaAbsoluta: n: núúmero de sujeitos;mero de sujeitos;
�� RelativaRelativa: % da amostra de sujeitos em cada categoria / n: % da amostra de sujeitos em cada categoria / níível;vel;
�� AcumuladaAcumulada: % da amostra de sujeitos que têm valor igual ou inferior ao : % da amostra de sujeitos que têm valor igual ou inferior ao 
valor indicado.valor indicado.

�� MMéédiadia –– resultado da soma dos valores/resultados individuais dividida resultado da soma dos valores/resultados individuais dividida 
pelo npelo núúmero de sujeitos.mero de sujeitos.

�� DesvioDesvio--padrãopadrão –– indicador da amplitude da distribuiindicador da amplitude da distribuiçção dos ão dos 
resultados a volta da mresultados a volta da méédia.dia.

�� MedianaMediana –– Valor do resultado que divide o grupo de sujeitos ao meio: Valor do resultado que divide o grupo de sujeitos ao meio: 
50% tem valor mais alto, 50% tem valor mais baixo.50% tem valor mais alto, 50% tem valor mais baixo.

�� ModaModa –– Valor obtido pelo maior nValor obtido pelo maior núúmero de sujeito, categoria que mero de sujeito, categoria que 
agrupa o maior nagrupa o maior núúmero de sujeitos.mero de sujeitos.



ESTATESTATÍÍSTICA DESCRITIVASTICA DESCRITIVA

FREQUÊNCIAFREQUÊNCIA
�� Absoluta.......................................       ..........Absoluta.......................................       ............................
�� Relativa........................................       .........Relativa........................................       ................... .......... 
�� Acumulada...................................Acumulada................................... X  ………………………………....
.....................

MEDIDAS DE TENDÊNCIA CENTRALMEDIDAS DE TENDÊNCIA CENTRAL
�� MMéédia............................................ dia............................................ X ....................      ....................      
�� Mediana........................................ Mediana........................................ X ....................   ....................   
�� Moda.............................................      .........Moda.............................................      .............................

OrdinaisOrdinais
Intervalares Intervalares 

Nominais       (mNominais       (méétricas)tricas)



AnAnáálise de dadoslise de dados

�� Porquê?Porquê?

�� Quantidade de informaQuantidade de informaççãoão

�� Amostras Amostras �� Margem de erroMargem de erro
nníívelvel de de significasignificaççãoão **

SignificaSignificaçção estatão estatíística (stica (““signsign”” ou ou ““pp”” <<.05).05)
indica a probabilidade dos resultados indica a probabilidade dos resultados 
não serem não serem ““reaisreais”” mas serem devidos ao acaso.mas serem devidos ao acaso.

P< .05



ESTATESTATÍÍSTICA INFERENCIALSTICA INFERENCIAL
DIFERENDIFERENÇÇAS ENTRE GRUPOSAS ENTRE GRUPOS

QuiQui--QuadradoQuadrado ((XX22))
�� Compara a repartiCompara a repartiçção dos sujeitos (frequência observada) em vão dos sujeitos (frequência observada) em váários grupos com rios grupos com 

a repartia repartiçção esperadaão esperada*.*.

� Aplica-se apenas a variáveis nominais.

ANOVAANOVA’’s (Ans (Anáálise da Variância)lise da Variância)
�� Compara as mCompara as méédias de vdias de váários gruposrios grupos** ;;

� Aplica-se a todas variáveis ordinais e métricas (intervalares).

CorrelaCorrelaçções ões 
�� Indica a associaIndica a associaçção (coão (co--variavariaçção) entre varião) entre variááveis, a sua direcveis, a sua direcçção (positiva ou ão (positiva ou 

negativa) e a sua fornegativa) e a sua forççaa* * -- R de Pearson e Rho de R de Pearson e Rho de SpearmanSpearman;;
� Aplica-se a todas as variáveis ordinais e métricas.

**Significância estatística (“sign” ou “p” <.05) indica a probabilidade dos resultados não serem “reais” mas serem 
devidos ao acaso.



ESTATESTATÍÍSTICA INFERENCIALSTICA INFERENCIAL

DIFERENDIFERENÇÇAS ENTRE GRUPOSAS ENTRE GRUPOS

ChiChi--QuadradoQuadrado ………………………………………….     .     ……………….......................................... XX

ANOVAANOVA’’ss ………………………………..………………....……. . XX ………………..………………………………..

ASSOCIAASSOCIAÇÇÂO ENTRE VARIÂO ENTRE VARIÀÀVEISVEIS

CorrelaCorrelaççõesões

R de R de PearsonPearson ………………..………………………………. . XX …………..............................................

RhoRho de de SpearmanSpearman ...................... ...................... XX ………………....................       ....................       

Nominais      Nominais      Ordinais*Ordinais*

IntervalaresIntervalares



AnAnáálise de dados: exemplos Xlise de dados: exemplos X22

301614Total

14014Não 

16160Sim

TotalHomemMulherActividade 
profissional

301614Total

1587Não 

1587Sim

TotalHomemMulherActividade 
profissional

301614Total

15413Não 

15121Sim

TotalHomemMulherActividade 
profissional

X2 <.001 Associação perfeita X2 >.o5 Associação nula

301614Total

15610Não 

15104Sim

TotalHomemMulherActividade 
profissional

X2 < .01 Associação significativa X2 < .05 Associaçã o significativa



AnAnáálise de dados: correlalise de dados: correlaççõesões

Ausência de correlação
r=0        R2 =0

Presença de correlação 
r=.70        R2 =.49

Correlação perfeita
r=1.00        R2 =1.00



AnAnáálise de dados: correlalise de dados: correlaççõesões

r =.35

r =.85
r =-.65

r =.00

r =1.00



SPSS 17.0 (Statistical Package for Social Sciences)

� Introduzir dados numéricos e não numéricos num novo ficheiro;

� Definir variáveis;

� Gravar o ficheiro em suporte magnético (disco/pen);

� Abrir o ficheiro criado anteriormente;

� Importar dados do EXCEL e de outras aplicações;



SPSS 17.0 (Statistical Package for Social Sciences)

� Experimentar diferentes opções de visualização de dados;

� Executar análise de dados simples (estatística descritiva univariada
e bivariada – tabelas e gráficos).

� Transformar variáveis e recodificar dados.



Iniciar o programa



A partir desta caixa de diálogo pode efectuar as seguintes tarefas:

� Iniciar o manual (Run the tutorial)
� Construir uma nova base de dados (Type in Data)
� Importar dados, através de uma “query”, de uma base de dados 
já existente (Create
new Query using DataBaseWizard);

� Abrir uma base de dados já existente (Open an existing file);
� Abrir outro tipo de ficheiro (Open another type of file);



Figura 2. Componentes básicos da janela de edição

Barra de menus

Barra de ferramentas

Grelha de dados

Barra de estado

Modo de visualização e de definição de variáveisModo de visualização de dados



Figura 3. Componentes básicos da janela de resultados

Variável

Categorias da variável
Frequência de sujeitos

por categoria
Percentagem

Frequência 
Acumulada 

Número total 
de sujeitos



Figura 4. Componentes básicos de tratamento estatístico de dados da 
barra de menus da janela de edição

Menu de procedimentos de tratamento estatístico de dados

Menu para transformação de variáveis Menu para construção de gráficos



Figura 5. Componentes mais usados, da barra de tarefas da janela de 
edição (SPSS data editor)

Abre uma nova base de dados

Grava a base de dados

Imprime a base de dados

“Go to case”

Descreve as variáveis

Insere os casos

Insere as variáveis

Mostra as etiquetas atribuídas
aos valores de uma variável



Figura 6: Componentes da barra de estado da janela de edição (SPSS Data 
Editor).



Figura 7: Componentes básicos de uma caixa de diálogo.

Lista de variáveis

Opções para inclusão de estatísticas descritivas
gráficos e formatação

Lista de variáveis
seleccionadas

Gera informação sobre o
procedimento escolhido

Fecha a caixa de diálogo

Retira todas as variáveis da
lista de variáveis seleccionadas

Gera comandos na janela
de Sintaxe, equivalentes

ao procedimento seleccionado

Executa o procedimento



Entrada de dados, cálculo de estatísticas descritivas, transformação e 
selecção de dados



Criar uma base de dados

� Seleccione o menu File >New>Data



Construção das variáveis

� No espaço para Name, escreva o 
nome da variável (não deve exceder os 
8 caracteres);

� Em seguida, prima a tecla [TAB]             e 

note que o SPSS atribui valores por 

default a todas as definições;



Definição da primeira variável



Definir Value Label

� Defina agora a segunda variável. Por exemplo, género. 

1) Escreva o número de
Código (ex.1)

2) Escreva o rótulo correspondente 
em Value Label (ex.feminino)

3) Clique em Add e verá surgir 
Na caixa de lista de códigos os 

Valores atribuídos

4) Quando terminar de atribuir 
os códigos, clique em OK

para voltar à janela
Variable View do Data Editor



Neste ponto a sua janela de definição de variáveis  deverá ficar como ilustrado 
na figura.



Cálculo de estatísticas descritivas

Exercício 1 - Calcular a média e o 
desvio padrão para cada uma 
das variáveis (abrir base de 
dados Prof. Apoio.sav)

No menu escolha Analyze > 
Descriptive Statistics > 
Descriptives…



Calcular média e desvio padrão

� Na caixa de diálogo de 
Descriptives seleccione as 
variáveis para as quais estamos 
interessados em calcular 
estatísticas descritivas e mova-
as para a caixa Variable(s): 
clicando no botão. 

� Note que pode movê-las 
uma a uma ou todas de uma 
vez, dependendo da selecção de 
variáveis que fizer.



Calcular média e desvio padrão

� Em seguida, clique em Options e 
seleccione as estatísticas que deseja 
aplicar.

� No mínimo deverá seleccionar a 
média (Mean) e o desvio-padrão
(Std. Deviation). Depois clique em 
Continue, para voltar à caixa 
Descriptives e em seguida clique em 
OK.

� Automaticamente, após a execução de 
pedido desta análise, é criada uma 
página de Output (exemplo citado 
atrás na figura 3)



Exercício 2 – Calcular a média e o desvio-padrão para cada uma das variáveis 
índice, agrupadas por género

Na janela do Data Editor escolha o 
menu Data>Split File. Esta opção 
permite-lhe dividir o ficheiro de 
acordo com as categorias existentes 
numa variável em particular e 
conduzir análises separadas para cada 
nível dessa categoria.



� Volte a repetir a análise que fez atrás.

No menu escolha:

Analyze > Descriptive Statistics > Descriptives > Options (Mean,

Std.Deviation).

� Não esquecer de voltar a reagrupar a variável, caso contrário, todos os cálculos 
serão feitos tendo em conta a divisão da variável, neste caso, da variável 
Género.



Exercício 3. Construir tabelas de distribuição de frequência para 
variáveis categóricas

�No menu escolha Analyze>

Descriptive Statistics> Frequencies…



Exercício 3. Construir tabelas de distribuição de frequência para 
variáveis categóricas

�Na caixa de diálogo Frequencies
seleccione a variável Género, por exemplo, 
e mova-a para a caixa Variables;

•Seleccione a opção 
Display Frequency Tables;

•Em seguida clique em Statistics . 
Aqui verifique se não tem qualquer 
opção seleccionada e clique no 
botão Continue , pois estamos 
apenas interessados na contagem 
de casos por Género.

•O resultado deste procedimento 
surge na janela de Output.



Resultados do exercício 3 na janela SPSS Viewer ou 
Output



Exercício 4. Construir um gráfico de sectores (Pie Chart)

� No menu Graphs > Legacy Dialogs > 
Pie…

� Na caixa de diálogo Pie Charts seleccione a 
opção Summaries for groups of cases e 
clique em Define.



Pie chart

� Na caixa de diálogo: Define Pie: 
Summaries for groups of cases, na 
opção Slices Represent tem duas opções 
de apresentação de dados: Frequência de 
sujeitos ou percentagem.

� Escolha a variável que deseja ver 
representada na lista de variáveis e mova-a 
para Define Slices by;

� Para terminar, clique em OK.



Resultados do exercício 4



Editor de gráficos

Com um duplo clique sobre o gráfico
abre-se a janela de edição de

gráficos



Calcular uma nova variável  e as respectivas 
estatísticas descritivas



Calcular uma nova variável  e as respectivas 
estatísticas descritivas

Dar nome à
nova variável



Calcular uma nova variável  e as respectivas 
estatísticas descritivas

•Inserir as variáveis 
que pretende transformar

•Seleccionar o cálculo.



Correlação simples entre duas variáveis

Caixa de comandos 
para estabelecer

correlações simples



Correlação simples entre duas variáveis

Selecção de 
variáveis



Correlação simples entre duas variáveis

Selecção de cálculos 
estatísticos



Criar uma base de dados a partir de um ficheiro EXCEL

� Para importar dados de ficheiros EXCEL versão 5 ou posterior deve ter em 
conta que o programa SPSS 17.0 utiliza as regras seguintes:

� Tipo e largura da variável:

Cada coluna no Excel é considerada uma variável. O tipo de dados [Data type] e o 

comprimento do campo [width] é determinado pelas definições presentes no 

ficheiro de EXCEL. Se a coluna contém mais do que um tipo de dados (por exemplo 

data e valores numéricos) o tipo de dado é transferido como string

(alfanumérico) e todos os valores são lidos como texto.



Criar uma base de dados a partir de um ficheiro EXCEL

� Células em branco: 

Para variáveis numéricas, as células em branco são convertidas em missing values

(valores omissos, registados de acordo com as especificações default do SPSS) 

indicadas por um ponto (.). Para variáveis tipo String (texto) as células em branco 

são convertidas para células em branco, mas não são consideradas missing values.



Criar uma base de dados a partir de um ficheiro EXCEL

� Nomes das variáveis: 

Se optar por ler a primeira linha do ficheiro de Excel (ou a primeira linha de 

amplitude de células especificada - range) como nomes de variáveis, os nomes com 

mais de 8 caracteres aparecerão truncados, e nomes repetidos são convertidos em 

nomes únicos, e os nomes originais serão registados como variable labels. Se optar 

por não ler os nomes das variáveis do ficheiro de Excel, o SPSS atribuirá nome às 

variáveis por ordem de coluna.



Criar uma base de dados a partir de um ficheiro EXCEL

� Do menu da janela SPSS Data Editor
escolha File>Open>Data…

� Na caixa de diálogo Open File seleccione o 
ficheiro que quer abrir.

� Clique em Open.



Criar uma base de dados a partir de um ficheiro EXCEL

� Na caixa de diálogo Opening Excel Data 
Source pode escolher as opções:

Para ler os nomes das variáveis na 
Primeira linha 

Para escolher qual a folha que
Quer importar

Onde pode limitar os dados a 
importar, através da definição

da referência do bloco de células
que deseja ter



Criar uma base de dados a partir de um ficheiro EXCEL

Note que em algumas variáveis 
o SPSS atribuiu nomes como:
V14 e V15, em substituição 

dos nomes originais, por existirem 
espaços em branco ou porque
Não obedeciam às regras para

Os nomes das variáveis



Exercícios para avaliação de competências

� 1. Considerando o questionário, calcule a média e o 
desvio padrão para cada uma das variáveis.

� 2. Faça uma análise de frequências de três variáveis 
independentes.

� 3. Efectue uma correlação simples entre uma variável 
independente e outra dependente.

� 4. Calcule a frequência de professores que já
pertenceram ou pertencem a um grupo musical e/ou 
teatro. 


