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Apresentação
A disciplina de Estatística e Indicadores Sociais do curso Serviço 

Social propõe estudar o método estatístico e sua utilização na análise 
dos dados, os fundamentos da estatística, e apresentar as fases do 
trabalho estatístico, a tabulação com a utilização de tabelas e gráficos, 
e o enfoque na estatística como matéria-prima no processo de 
construção dos indicadores sociais.

Tem como objetivo proporcionar os conhecimentos básicos sobre 
estatística para que os conceitos, métodos e técnicas sejam entendidos 
como instrumentos auxiliares nas pesquisas sociais e na compreensão 
dos indicadores sociais para o profissional de serviço social.

Este conteúdo tem o propósito de fornecer subsídios técnicos ao 
aluno, e será desenvolvido em cinco unidades. A Unidade 1 abordará 
a importância da estatística e dos indicadores sociais na atuação 
do assistente social, no primeiro momento, a estatística e o serviço 
social; a seguir, os indicadores sociais e o serviço social; na sequência, 
os indicadores sociais como instrumento para o monitoramento e 
avaliação das políticas públicas sociais. A Unidade 2 propõe estudar 
os indicadores sociais na realidade brasileira, com a primeira seção 
tratando a análise socioeconômica em um território; a seguir, os 
indicadores sociais de longevidade e da saúde; depois os indicadores 
sociais da educação, e encerrando com os indicadores de trabalho, 
renda e pobreza no Brasil. Na Unidade 3, aborda-se uma introdução 
à estatística, destacando os principais termos e definições, a relação 
da matemática com a estatística, a amostragem e diversos exemplos 
resolvidos. Na Unidade 4, exploram-se os parâmetros estatísticos e as 
medidas de tendência central, com exemplos resolvidos que possam 
contribuir para a compreensão dos cálculos estatísticos para os 
estudantes quanto ao entendimento das pesquisas sociais.





Unidade 1

A importância da estatística 
e os indicadores sociais na 
atuação do assistente social

Esta unidade tem com objetivo estudar a intervenção da estatística 
e dos indicadores sociais no cotidiano profissional do assistente 
social, bem como sua utilização para análise na realidade social e 
na construção do diagnóstico social.

Objetivos de aprendizagem

Visa trazer os fundamentos da estatística como ferramenta na descrição 

dos dados numéricos que são utilizados desde a.C. na descrição dos números, 

transcrevendo-os em forma de taxas, o que possibilita que esses dados 

apresentem uma interpretação da realidade social de determinado território.

Apresenta a importância da análise e construção dos indicadores sociais 

para auxiliar a descrição das prioridades das políticas públicas, como programas, 

e projetos sociais específicos.

Define-se que os indicadores sociais apresentam-se com relevante 

importância para subsidiar a definição de políticas públicas, assim tornam-se 

instrumento de controle no processo de avaliação e monitoramento, bem 

como possibilitam a avaliação de resultados no trabalho efetivo do assistente 

social.

Seção 1 | Estatística e o serviço social

Seção 2 | Indicadores sociais e o serviço social

Seção 3 | Os indicadores sociais como instrumento para o monitoramento 
e avaliação das políticas públicas sociais

Clarice da Luz Kernkamp





Introdução à unidade
Convive-se diariamente com os números, nas mais corriqueiras 

atividades, como um cálculo em lista de supermercado, os dados de 
estatística nos mostrando a taxa de inflação, a taxa de desemprego, 
a queda do dólar, as alterações econômicas, ou as taxas de 
vulnerabilidades de um determinado país, estado, região ou município.

A referência de mensurar resultados é desafiadora para todos 
os profissionais, mas, especificamente ao assistente social, que 
constantemente depara com uma demanda frenética nas instituições 
em que atua, é comum encontrar dificuldade em mensurar resultados, 
porém, só é possível transpor tais realidades quando, efetivamente, 
utiliza-se do controle via mensuração de resultados.

Ao escolher a graduação do serviço social, o aluno tem em mente 
que será desafiado a trabalhar com a “questão social” e suas mazelas, 
porém, neste momento torna-se necessário o estudo dos números, 
que oportunizam a construção de dados estatísticos para transformar 
em resposta numérica de uma determinada demanda social.

Esta unidade, que vem complementar a referência da disciplina 
de Estatística e Indicadores Sociais, traz o estudo da estatística e os 
indicadores sociais como ferramenta de controle que subsidia o 
processo de monitoramento e avaliação das políticas públicas sociais. 
Na primeira seção: a Estatística e o Serviço Social; no segundo momento, 
a importância dos indicadores sociais e o serviço social, e encerra-se 
esta unidade com uma reflexão relacionada às demandas da profissão 
na contemporaneidade, como gestor social diante das exigências dos 
resultados e impactos das políticas sociais, com os indicadores sociais 
como instrumento para o monitoramento e avaliação das políticas 
públicas sociais.
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Seção 1

Estatística e o serviço social

Introdução à seção

Esta seção busca enfatizar a importância dos dados estatísticos 
como referência no processo de conhecimento da realidade social 
estudada, com referência à utilização da estatística direcionada à 
técnica específica de manejo de dados relacionados ao público-alvo das 
políticas públicas sociais. Tais dados oportunizam uma compreensão 
melhor das condições analisadas, possibilitando classificá-las de acordo 
com áreas de vulnerabilidade social, ou não.

O que cabe é agrupá-los nesta base dados, conforme o segmento 
estudado, sendo a estatística definida como matéria-prima no 
processo de construção dos indicadores sociais.

1.1 Como quebrar paradigmas?

Nesta seção, vamos abordar a importância do conhecimento 
de estatística para o serviço social, e, de antemão, quero propor 
a quebra de paradigmas, o que muitas vezes trazemos nas nossas 
bagagens anteriores, tais como: “odeio matemática”, “não gosto de 
estatística”, “nunca vou utilizar isso”, ou “não consigo fazer”; assim, 
cria-se uma barreira que, se não nos posicionarmos bem, torna-se 
impossível de transpor.

Conviver com os números faz parte de nosso cotidiano, porém, 
no ambiente acadêmico, torna-se comum observar certa resistência 
por parte de alguns alunos. Nosso desafio é a quebra de conceitos, 
mitos e paradigmas e oportunizar abertura para tal conhecimento.

A estatística tem o propósito de fazer uma organização dos dados 
para possibilitar a compreensão, e apresenta algumas definições 
que estão relacionadas à compilação de dados, ou seja, os dados 
estatísticos que é preciso trabalhar para determinado propósito.

De acordo com Marcelino (2010, p. 2, grifo do autor), a estatística 
compreende:
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A coleta, a apresentação e caracterização da informação, 
visando assistir à análise de dados e o processo de decisão.
A estatística descritiva envolve a coleta, a análise e a 
apresentação de um conjunto de dados para descrever as 
diversas características deste conjunto de dados.
A estatística inferencial consiste nos métodos de estimativas 
de uma população com base nos estudos sobre amostras. 
A população é a totalidade dos itens que estão sendo 
considerados. A amostra é a parte da população que está 
sendo apreciada para análise. A população finita é aquela 
que possui um limite quantitativo, enquanto a infinita se 
refere a quantitativos sem limite. Um parâmetro é uma 
medida sintética que descreve um estado da população. 
Os dados podem ser dos tipos qualitativos ou quantitativos 
(discretos ou contínuos). Os dados quantitativos 
discretos são aqueles que podem ser contados. Os dados 
quantitativos contínuos são os que podem ser medidos. 
Estudos enumerativos envolvem a tomada de decisão, com 
base nas características de uma população sob análise. 
Estudos analíticos envolvem a tomada de uma decisão 
sobre um processo visando ao aumento de performance 
no futuro.

O tratamento, de acordo com as nossas necessidades, está 
relacionado ao trabalho final, assim, cada um poderá ter um tratamento 
específico de acordo com cada perspectiva. De acordo com Dixon e 
Massey (1969), a estatística está relacionada com a listagem dos fatos, 
os métodos de ordenação e descrição dos dados e, finalmente, a 
ciência de inferir generalidades a partir de observações específicas.

De acordo com Marcelino (2010, p. 1):

[...] a estatística é uma ciência que estuda e pesquisa sobre:
o levantamento de dados com a máxima quantidade de 
informação possível para um dado custo; o processamento 
de dados para a quantificação da quantidade de incerteza 
existente na resposta para determinado problema; a 
tomada de decisões sob condições de incerteza, sob o 
menor risco possível.

A estatística auxilia a partir do momento em que queremos identificar 
o público-alvo e quantificar os resultados obtidos na pesquisa, o que 
requer o tratamento estatístico. Os métodos estatísticos são pertinentes 
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e aplicados na maioria das áreas do conhecimento, pois, em todas as 
vezes que necessitamos realizar coletas de dados, seja para conhecer 
uma determinada instituição, território, análise do município, ou um 
levantamento dos serviços disponíveis na região de atuação, seja para 
conhecer as políticas e programas sociais disponíveis no país, estado 
ou mesmo no município, devemos fazer o levantamento dos “dados 
estatísticos”, ou seja, tudo o que envolve a coleta e análise de dados 
torna evidente a utilização dessa ferramenta denominada método 
estatístico.

Ainda conforme a mesma autora (MARCELINO, 2010, p. 1):

A estatística não é um ramo da matemática onde se 
investigam os processos de obtenção, organização e análise 
de dados sobre uma determinada população. A estatística 
também não se limita a um conjunto de elementos 
numéricos relativos a um fato social, nem a números, 
tabelas e gráficos usados para o resumo, à organização 
e apresentação dos dados de uma pesquisa, embora este 
seja um aspecto da estatística que pode ser facilmente 
percebido no cotidiano. Ela é uma ciência multidisciplinar, 
que permite a análise estatística de dados de um físico. 
Poderia também ser usada por um economista, agrônomo, 
químico, geólogo, matemático, biólogo, sociólogo, 
psicólogo e cientista político.

A estatística tem sua origem histórica no período conhecido como 
“antes de Cristo” (a.C.). Encontramos referências bíblicas que utilizavam 
recadastramentos para os censos com o propósito de realizar 
cobranças de taxas de impostos, taxas para o alistamento para as 
guerras e cadastramento do número de crianças nascidas vivas. Como, 
por exemplo, na história de Moisés, quando foi solicitado um censo para 
controle dos primogênitos masculinos nascidos vivos que deveriam 
ser sacrificados. Outra referência está na história do nascimento do 
menino Jesus, em que é descrito que os seus pais estavam indo a 
Jerusalém para participar do recadastramento do censo. Podemos 
encontrar outros exemplos bíblicos que nos demonstram o uso de 
dados estatísticos. “[...] Há indícios de que 3.000 anos a.C. já se faziam 
censos na Babilônia, China e Egito e até mesmo o quarto livro do Velho 
Testamento faz referência a uma instrução dada a Moisés” (HISTÓRIA..., 
2012, p. 1).
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Atualmente, convivemos com as referências das taxas nas ciências 
investigativas. A atuação do profissional de serviço social requer a prática 
cotidiana do uso de taxas, como: taxa de insuficiência de renda, taxa 
de miséria, taxa de pobreza, taxa de analfabetismo, taxa de natalidade, 
taxa de expectativa de vida, como outras que proporcionam leitura da 
realidade social. Cabe ao profissional de serviço social compreender 
que tais taxas referenciadas nos censos vão contribuir para tal 
conhecimento.

De acordo com Jannuzzi (2006, p. 40),

[...] os recenseamentos cobrem a totalidade do território 
e fornecem dados desagregados em nível de grandes 
regiões, Unidades de federação, macro e microrregiões, 
municípios, distritos e até mesmo em nível de setor 
censitário (unidade geográfica de coleta que, zona urbana,
compreende cerca de 300 domicílios).

Os censos demográficos, desde a era pré-cristã, vêm possibilitar 
a contagem da população com definição de classificação de acordo 
com os interesses políticos, econômicos, sociais etc., de cada período 
histórico.

Questão para reflexão

Quais são os propósitos dos censos demográficos brasileiros 
atualmente?

O censo demográfico brasileiro é um dos mais detalhados quando 
comparado em nível internacional, “[...] sua operação envolve mais 
de duas centenas de milhares de pessoas para recensear os mais 
de 37 milhões de domicílios brasileiros, dispersos nos mais de 5.500 
municípios” (JANNUZZI, 2006, p. 41).

As demandas sociais são codificadas e localizadas por meio dos 
dados censitários.

Graças aos dados censitários, podem-se estimular demandas sociais 
universalistas a atender nas áreas da saúde, educação, emprego, assim 
como também o tamanho do público-alvo... (JANNUZZI, 2006, p. 40).

O censo demográfico refere-se à contagem da população e é 
realizado a cada dez anos; entre esse período é feita a Pesquisa Nacional 
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por Amostra de Domicílio — PNDAS, a cada cinco anos, com o propósito 
de acompanhar sistematicamente o quadro socioeconômico, sendo os 
principais temas de pesquisa a fecundidade/anticoncepção, migração, 
mobilidade social, saúde, associativismo/partido político, bens de 
consumo, consumo de energia e educação. Essa pesquisa destacou-
se como outra referência sobre o mercado de trabalho implantado em 
meados dos anos 1980.

A referência de definição de políticas públicas sociais é a implantação 
da Política Nacional de Assistência Social de 2004, que traz como uma 
das principais classificações dos municípios o seu porte demográfico, 
assim como o número de habitantes, de acordo com o censo do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística — IBGE.

Segundo a Política Nacional de Assistência Social (BRASIL, 2004, p. 
16):

Municípios pequenos 1: com população de até 20.000 
habitantes.
Municípios pequenos 2: com população de até 20.001 a 
50.000 habitantes.  
Municípios médios: com população de até 50.001 a 
100.000 habitantes.
Municípios grandes: com população de até 100.001 a 
900.000 habitantes.
Metrópoles: com populações superiores a 900.000 
habitantes.

Para saber mais

Para mais informações, visite o o arquivo virtual do Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome da Secretaria Nacional de 
Assistência Social e explore o material lá disponível. Acesse: <http://
www.mds.gov.br/assistenciasocial/arquivo/Política%20Nacional%20
de%20Assistencia%20Social%202013%20PNAS%202004%20e%20
2013%20NOBSUAS-sem%20marca.pdf>.

Questão para reflexão

Qual o propósito do serviço social ao estudar as estatísticas?

Com a referência aos dados pode-se proporcionar a análise, que 
pode ser bem-sucedida ou não. Podemos melhorar essas características 
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revendo a compilação desses dados, de acordo com as necessidades.

Para o serviço social, é de suma importância a referência estatística, 
pois a profissão do assistente social tem um caráter investigativo 
da realidade na qual está inserido; assim, é um profissional que 
tem formação generalista e é habilitado para realizar a construção 
do diagnóstico social, propositivo e analítico, diante das principais 
questões sociais com as quais nos deparamos no cotidiano. Marcelino 
(2010) coloca que a estatística tem ampliado a sua participação na 
linguagem das atividades profissionais da atualidade, considerando que 
os números e seus respectivos significados traduzem as questões do 
cotidiano, possibilitando a análise com base em fatos e dados.

A estatística utilizada no serviço social, como ferramenta associada 
aos demais instrumentos pertinentes à profissão, possibilita a análise 
de várias áreas do conhecimento humano que visa investigar. Para 
tal, requer uma busca de quantificar, por meio de dados numéricos 
dessa realidade, a metodologia de coleta de dados e ainda visa trazer 
as informações pertinentes, que requerem uma análise crítica e 
propositiva dos dados coletados, que proporcionam a intervenção na 
realidade social de forma crítica e criativa.

Ressaltamos a importância dos conhecimentos de estatística 
quando nos referimos ao profissional habilitado para planejar, executar 
e avaliar pesquisas, o que requer conhecer as referências estatísticas 
como prática investigativa da realidade social na qual o profissional está 
inserido, bem como compete ao profissional a realização de pesquisas 
no serviço social.

Como realizar pesquisa sem referência da estatística?

Para tal reflexão, cabe estudarmos a importância da pesquisa no 
serviço social. Para Bourguignon (2007, p. 47):

[...] as pesquisas em Serviço Social têm contribuído 
para avanços significativos em diferentes campos da 
ação profissional, no âmbito das políticas públicas, 
no enfrentamento das expressões da questão social 
em diferentes momentos históricos, na construção da 
proposta curricular e definição dos seus fundamentos 
teóricos e metodológicos, na consolidação do projeto 
ético-político profissional, entre outros aspectos.
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As inquietações dos profissionais com a realidade social vivenciada 
no seu cotidiano os impulsionam na busca de indagações, que 
proporcionam o conhecimento de forma sistemática como resposta 
frente às demandas emergentes, considerando esse público específico, 
alvo dos serviços sociais na atualidade, como usuários constituídos de 
direitos sociais. A inquietação faz com que o profissional utilize a prática 
investigativa, e a pesquisa oportuniza a reflexão dessa realidade, uma 
vez que “[...] a pesquisa se revela como potencialidade para o Serviço 
Social, e é neste contexto que se enfrenta o desafio de construir 
articulações orgânicas, entre a produção de conhecimento e a prática 
profissional” (BOURGUIGNON, 2007, p. 49).

Compreende-se que os usuários de serviços sociais têm papel ativo 
na participação do processo de pesquisa. Como princípio ético, cabe a 
orientação e o retorno aos usuários do processo investigado.

Segundo Bourguignon (2007, p. 52):

A pesquisa para o Serviço Social deve gerar um 
conhecimento que reconheça os usuários dos serviços 
públicos como sujeitos políticos que são capazes, 
também, de conhecer e intervir em sua própria realidade 
com autonomia, desvencilhando-se das estratégias 
de assistencialismo, clientelismo e subalternidade, tão 
presentes nas ações governamentais e políticas públicas.

Nesta seção, apresentou-se a importância da estatística para o 
serviço social; na sequência vamos trazer a referência da estatística 
com insumos no processo de construção de indicadores sociais, que 
apresentaremos a seguir.

Atividades de aprendizagem da seção

1. O que representam os indicadores sociais?
a) Valores ou estatísticas que indicam informações derivadas de pesquisas 
de uma determinada região, estado ou município, geralmente estão 
relacionados às condições de vida de uma população, ou seja um conjunto 
de dados que representam um sistema interligado que determina o nível de 
desenvolvimento social, se há avanços ou retrocessos.
b) Elaboração mediante a aglutinação de dois ou mais indicadores simples, 
referida a uma mesma ou diferentes dimensões da realidade social.
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c) Apenas descrevem características e aspectos da realidade empírica, não 
são fortemente dotados de significados.
d) Refletem explicitamente juízos de valor ou critérios normativos com 
respeito à dimensão social estuda
e) Nenhuma das alternativas anteriores está correta.

2. As realidades e as desigualdades dos mais de 5.000 municípios em todo 
o Brasil tornam inviável a centralização e o planejamento em comum das 
muitas ações e programas sociais que venham atender a todos igualmente. 
Para isso é preciso buscar estratégias diferenciadas, apro-veitando as 
potencialidades presentes em cada região, as capacidades de gestão, os 
talentos presentes em cada região. Por isso, é importante:
a) Os indicadores sociais são instrumentos tendenciosos que devem ser 
utilizados em situações em que se pretende manipular as informações.
b) No processo de elaboração do diagnóstico de situações concretas, os 
indicadores sociais são instrumentos que garantem a neutrali-dade das 
conclusões finais.
c) Descentralizar o planejamento e a implementação das ações das políticas 
públicas territorizadas.
d) Nenhuma das alternativas anteriores está correta.
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Seção 2

Indicadores sociais e o serviço social

Introdução à seção

A utilização de indicadores sociais adequados subsidia as 
informações concretas para o conhecimento de uma realidade (local/
regional) e nos permite orientar quais ações devem ser direcionadas, 
e isso proporciona sustentação ao processo de gestão social. Assim, a 
referência da profissão do assistente social como gestor não deve ser 
desvinculada da utilização das estatísticas e indicadores sociais.

É indispensável compreender o que representam os indicadores 
sociais, que em outras épocas representavam as temíveis estatísticas 
e os mistérios matemáticos, porém, neste momento, as situações 
vêm mudando e os indicadores sociais estão sendo construídos de 
forma mais clara e são dados estatísticos de suma importância para a 
leitura da realidade social em que estamos inseridos. Sendo necessária, 
quase que obrigatória, a referência de indicadores de situação, de 
desempenho e de resultados para se poder propagar qualquer política 
pública efetiva. Os indicadores sociais nos dias atuais tornaram-se 
extremamente necessários em todas as fases do processo, como 
implantação, execução, monitoramento e avaliação dos programas 
sociais.

Os dados numéricos apresentados são parâmetros que nos 
direcionam para a descrição do fenômeno de um determinado 
seguimento, como exemplo a saúde, educação, ambiente, entre 
outros. Estes apresentam um maior valor qualitativo de significado do 
que relacionados apenas aos valores quantitativos.

2.1 Utilização dos dados estatísticos para análise de resultados

Ressalta-se o comprometimento com a mensuração de resultados, 
que requer certo cuidado no processo de análise, especialmente 
quando tais resultados são transferidos na forma de gráficos, tabelas, 
porcentagens, entre outros. A leitura pode ser realizada por um público 
leigo no assunto, assim, cabe a clareza ao transcrever tais dados, 
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não deixando dúvidas, conduzindo à compreensão da avalição dos 
resultados apresentados.

A estatística contribui com elementos que, agrupados, proporcionam 
a definição de parâmetros de mensuração de determinada medida 
diante da realidade pesquisada.

O assistente social é um profissional habilitado para desempenhar 
o diagnóstico social; fazem parte de seu cotidiano as taxas 
numéricas que traduzem os dados da realidade estudada, como: 
a taxa de pobreza, a taxa de desemprego, a taxa de frequência 
escolar, a taxa de habitação, a taxa de ocupação de leitos 
hospitalares etc. Assim, compreende-se que os dados estatísticos 
possibilitam a fundamentação numérica para elaborar a análise de 
tal diagnóstico social. Os dados estatísticos são procedentes dos 
registros administrativos, dados censitários, pesquisas amostrais etc. 
São considerados matérias-primas para o processo de construção 
dos indicadores sociais.

Os indicadores sociais são definidos como ferramentas com o 
propósito de subsidiar as tomadas de decisões ante as prioridades 
na administração pública, elencando as principais demandas sociais, 
e cabe à gestão o controle efetivo através do processo de avaliação 
e monitoramento, o que oportuniza mensurar os resultados e 
impactos diante da implementação de tal investimento público.

A estatística social refere-se aos dados de uma forma bruta, 
apresentada por meio de números dos censos demográficos, 
pesquisas amostrais e dados dispostos em registros administrativos 
públicos.

Vamos avançar em nosso estudo levando em conta que as 
estatísticas são consideradas matérias-primas para a construção de 
indicadores sociais, que retratam a realidade social do país, estados, 
regiões e municípios, e que nos permitem conhecer a realidade 
com seus níveis de desenvolvimento social.

Os indicadores sociais são ferramentas que demonstram as 
disparidades de cada região de um determinado espaço geográfico, 
e possibilitam mapear as regiões mais ou menos desenvolvidas 
em diversos aspectos, como: econômico, político, geográfico, 
social etc., e ante os indicadores podem-se delimitar as áreas de 
vulnerabilidade social.
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[...] os indicadores sociais são expressos usualmente, como 
taxa de desemprego, taxa de mortalidade infantil, taxa de 
analfabetismo, IDH (Índice de Desenvolvimento Humano), 
e são termos comumente utilizados por políticos, 
jornalistas, estudantes e pela população para avaliar as 
políticas públicas, verificar as condições de vida, além de 
argumentar, a partir da utilização deles, as prioridades 
sociais defendidas por determinada classe social. Ou seja, 
os indicadores sociais transcenderam às esferas técnicas, 
acadêmicas e os órgãos de planejamento público
(GIROTO et al., 2008, p. 7).

Os indicadores são construídos a partir de agrupamentos 
organizados em sistema, oportunizando a análise e comparações 
de um grupo de indicadores com outro grupo de indicadores, 
então denominados sistemas de indicadores sociais. “Os indicadores 
apontam, indicam, aproximam, traduzem em termos operacionais as 
dimensões sociais de interesse definidas a partir de escolhas teóricas 
ou políticas realizadas anteriormente” (JANNUZZI, 2006, p. 138).

Os indicadores sociais são constituídos com uma base de 
dados válidos e com referências de confiabilidade, os quais 
propiciam a análise do contexto pertinente a determinado 
território, evidenciando as prioridades de tomada de 
decisões diante das políticas públicas específicas ao 
público-alvo.

Questão para reflexão

O que são indicadores sociais?

São construídos a partir das referências de dados estatísticos, que 
podemos retirar das fontes primárias, ou seja, os relatórios sociais, as 
pesquisas de campo, além dos dados de fontes secundárias, como: 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística — IBGE, Datasus, Ministérios 
e Secretarias, organizações governamentais e não governamentais, 
setores administrativos, instituições de ensino e pesquisa, entre outros; 
assim, “[...] os indicadores são construídos a partir de estatísticas sociais 
levantadas em censos demográficos, pesquisas amostrais e a partir de 
dados dispostos em registros administrativos públicos” (JANNUZZI, 
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2006, p. 37).

Os indicadores sociais são insumos básicos e indispensáveis 
em todas as fases do processo de formulação e 
implementação das políticas públicas, [...]. Cada fase do 
processo de formulação e implementação da política 
social requer o emprego de indicadores específicos, cada 
qual trazendo elementos e subsídios distintos para o bom 
encaminhamento do processo. Cada aspecto da política 
pública — recursos empregados, métodos de alocação 
de recursos, resultados — deve ser avaliado através de 
indicadores adequados (JANNUZZI, 2006, p. 32).

A qualidade de um indicador social depende das propriedades 
atribuídas, tais como: tamanho da população em risco/registro, coleta 
de dados, transmissão dos dados, entre outros.

No processo de construção do diagnóstico social da realidade 
investigada, a utilização de indicadores sociais nos possibilita elencar 
as prioridades e considerar a tomada de decisões, levando em conta 
quais as políticas públicas sociais que respondem às reais necessidades. 
Conforme Jannuzzi (2006, p. 15), “[...] o indicador social é, pois, o elo 
entre os modelos explicativos da teoria social e a evidência empírica 
dos fenômenos sociais observados”.

Os indicadores sociais, na década de 1990, passaram a integrar as 
agendas públicas e a ser constantemente mencionados na mídia como 
referências de fontes utilizadas como mensuração das prioridades, e 
ainda ganharam espaço nas áreas de decisões políticas.

A investigação no campo dos indicadores sociais, realizada 
por organismos governamentais e não governamentais, tem 
buscado aprofundar a vinculação dos indicadores com os 
princípios que nortearam o seu surgimento, ou seja, servir 
de instrumento para o planejamento governamental, bem 
como superar as análises estritamente econômicas. Agora 
as condições sociais fazem parte do rol de preocupações 
não só dos especialistas, como também dos governos. A 
“qualidade de vida” ou o “bem-estar” assumem um papel 
importante, juntamente com o enfoque econômico, 
para responder como anda o “estado social” da Nação 
(SANTAGADA et al., 2007, p. 121).
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O diagnóstico social oportuniza compreender a dinâmica da 
realidade social, como os índices de vulnerabilidade social, a ausência 
de políticas públicas sociais em determinado território e a falta de 
comprometimento político de nossos administradores. Pereira (2006) 
aponta que os indicadores permitem algumas perguntas norteadoras, 
que são: quem, que, onde, quando, como e por quê. Assim, é possível, 
por meio dos indicadores sociais, caminhar em busca de respostas 
às tais perguntas, bem como identificar os públicos-alvo dos serviços 
sociais.

Os indicadores sociais permitem a operacionalização de um 
conceito abstrato ou de uma demanda de interesse programático. Eles 
apontam, indicam, aproximam, traduzem em termos operacionais as 
dimensões sociais de interesse definidas a partir de escolhas teóricas 
ou políticas realizadas anteriormente (JANNUZZI, 2005, p. 141).

Ressaltamos que as estatísticas, os dados censitários e os registros 
administrativos, comumente confundidos com indicadores sociais, 
são considerados matérias-primas para a construção de indicadores 
sociais, pois “[...] o trunfo dos indicadores sociais é dar vida e 
visibilidade a um conceito abstrato e suas expressões” (GIROTO et 
al., 2008, p. 8).

Questão para reflexão

Qual o compromisso com a confiabilidade de um indicador social?

A confiabilidade dos indicadores é de suma importância para 
subsidiar as decisões administrativas, compromissos de políticas 
públicas específicas, melhor distribuição de bens e serviços, sendo 
utilizados ricamente nas pesquisas acadêmicas em universidades e 
faculdades etc., assim, faz-se necessário que os indicadores sociais 
sejam referência de confiabilidade.

À referência de Jannuzzi (2006), os indicadores sociais devem 
apresentar atributos essenciais, entre os quais se destacam a relevância 
social, validade, confiabilidade, cobertura, sensibilidade, especificidade, 
inteligibilidade de sua construção, comunicabilidade, factibilidade 
para obtenção, periodicidade na atualização, desagregabilidade e 
historicidade.

Segundo o roteiro fornecido pela Secretaria Técnica da Ripsa, 
existem oito tópicos com referência de qualidade de um indicador 
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(REDE, 2008, p. 18):

Conceituação: características que definem o indicador e 
a forma como ele se expressa, se necessário agregando 
informações para a compreensão de seu conteúdo.
Interpretação: explicação sucinta do tipo de informação 
obtida e seu significado.
Usos: principais formas de utilização dos dados, as quais 
devem ser consideradas para fins de análise.
Limitações: fatores que restringem a interpretação do 
indicador, referentes tanto ao próprio conceito quanto às 
fontes utilizadas.
Fontes: instituições responsáveis pela produção dos dados 
que são adotados para o cálculo do indicador e pelos 
sistemas de informação a que correspondem.
Método de cálculo: fórmula utilizada para calcular o 
indicador, definindo precisamente os elementos que a 
compõem.
Categorias sugeridas para análise: níveis de desagregação 
dos dados que podem contribuir para a interpretação da 
informação e que sejam efetivamente disponíveis, como 
sexo e idade.
Dados estatísticos e comentários: tabela resumida e 
comentada, que ilustra aplicação do indicador com base 
na situação real observada. Sempre que possível, os dados 
devem ser desagregados por grandes regiões e para anos 
selecionados da década anterior.

Para saber mais

Conheça o material na íntegra: Indicadores básicos para a saúde no 
Brasil: conceitos e aplicações. Disponível em: <http://tabnet.datasus.
gov.br/tabdata/livroidb/1ed/indicadores.pdf>.

Os aspectos que definem uma política social, de acordo com as 
prioridades que demandam dada realidade social de um país, não 
são tão simples de realizar, por isso, cabe ao administrador público 
a responsabilidade e o comprometimento com tal tomada de 
decisão, e compete a ele usar os indicadores com responsabilidade 
e transparência, para que se determine a definição de escolhas com 
prioridades sociais. Tendo isto em vista, o processo de construção 
tem que ser elaborado por uma equipe técnica comprometida com as 
demandas alvo de políticas públicas adequadas.
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Faz-se importante a confiabilidade das informações e sua fonte 
de referência, sabendo que hoje se torna comum no linguajar dos 
administradores e políticos a “fala” dos indicadores sociais.

[...] natureza administrativa e estatística — que as novas 
tecnologias de informação e comunicação viabilizam. 
Dados cadastrais antes esquecidos em armários e fichários 
passam a transitar pela Internet, transformando-se em 
informação estruturada para análise e tomada de decisão. 
Dados estatísticos antes inacessíveis em enormes arquivos 
digitais passam a ser “customizados” na forma de tabelas, 
mapas e modelos quantitativos construídos por usuários 
não especializados (JANUZZI, 2006, p. 145).

Os indicadores são agrupados em um sistema, tais como as 
classificações das temáticas, como os aspectos demográficos, a 
educação, a saúde, o mercado de trabalho, a qualidade de vida, a 
habitação, a infraestrutura urbana, a segurança e justiça, as condições 
de renda e pobreza, e a relação com o meio ambiente.

Os indicadores sociais podem ser classificados como básicos ou 
usuais, sendo estes:

• Indicadores objetivos/quantitativos: “se referem às ocorrências 
concretas ou entes empíricos da realidade social, construídos a partir 
de políticas públicas disponíveis” (JANNUZZI, 2006, p. 20). Exemplos de 
indicadores objetivos: percentual de domicílio com acesso a rede de 
água, a taxa de desemprego, a taxa de evasão escolar etc.

• Indicadores subjetivos/qualitativos: “correspondem a medidas 
construídas a partir da avaliação dos indivíduos ou especialistas com 
relação a diferentes aspectos da realidade levantadas em pesquisas 
de opinião pública ou grupos de discussão” (JANNUZZI, 2006, p. 20). 
Exemplos de indicadores subjetivos: índice de confiança na instituição, 
notas avaliativas sobre o desempenho dos governantes.

Também se encontram as classificações de indicadores sociais 
como os indicadores descritivos e os indicadores normativos.

• Indicadores descritivos: “apenas descrevem característica e 
aspectos da realidade empírica, não são fortemente dotados de 
significados valorati-vos” (JANNUZZI, 2006, p. 21). Exemplos de 
indicadores descritivos: taxa de natalidade infantil ou taxa de evasão 
escolar.
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• Indicadores normativos: “refletem explicitamente juízos de valor 
ou critérios normativos com respeito à dimensão social estudada” 
(JANNUZZI, 2006, p. 21).

Quando referimos um indicador normativo, precisamos de normas 
que estabeleçam um padrão de definição metodológico, como 
exemplo um indicador social de pobreza. O que definimos como 
pobreza, faz se necessário estabelecer normas de critério de pobreza, 
quem é considerada a população que vive na linha da pobreza; são 
essas normas que definem um indicador normativo.

Outro aspecto que se apresenta como classificação está na 
complexidade metodológica na construção dos indicadores, que 
podem ser usados como critério de diferenciação de dois conjuntos 
de indicadores:

• Os indicadores simples: “são construídos a partir de uma estatística 
social específica, referida a uma dimensão social elegida” (JANNUZZI, 
2006, p. 22). Exemplos de indicadores simples: vamos eleger os 
indicadores sociais da saúde.

• Os indicadores compostos: “são elaborados mediante a 
aglutinação de dois ou mais indicadores simples, referida a uma 
mesma ou diferentes dimensões da realidade social” (JANNUZZI, 
2006, p. 22).

Define-se como uma rede que interliga os indicadores, como 
mensurar a saúde, sem referenciar os indicadores de educação, 
habitação, trabalho, entre outros. E assim as sucessivas análises 
são construídas. Exemplo de um indicador composto: Índice de 
Desenvolvimento Humano — IDH, definido como um índice social, 
construído a partir da combinação de indicadores mais simples, 
para integrá-los a um conjunto de indicadores compostos.

De acordo com o levantamento dos principais sistemas de 
indicadores, é possível identificar a atual demanda e fazer uma 
projeção das demandas futuras e das necessidades de políticas 
públicas sociais de médio e longo prazos, bem como a necessidade 
de medidas de ações que requerem políticas preventivas e de 
controle.

Os profissionais de serviço social devem estar preparados 
para a utilização de ferramentas necessárias para a sua ação e, 
consequentemente, para a população a que se destinam essas 
políticas públicas sociais. A referência dos indicadores sociais diz 
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respeito a um dos elementos essenciais de contribuição para uma 
gestão democrática, assim, não representam simplesmente dados 
numéricos, eles nos oportunizam confrontar os dados diante das 
questões expostas em uma dada realidade social.

As referências dos indicadores sociais nos possibilitam respostas 
profissionais que visam atender às demandas sociais. O desafio 
profissional está na utilização de referências estatísticas dos 
indicadores sociais, bem como na habilidade de construção de 
novos indicadores, que são subsidiados por meio dos dados dos 
relatórios sociais das instituições em que os profissionais atuam. 
Faz-se dessa referência um instrumento de atuação profissional 
que possibilita abrir novos horizontes com ações propositivas e 
comprometidas com o processo metodológico e as dimensões 
ético-políticas profissionais.

Atividades de aprendizagem da seção

1. Considerando como uma das fontes mais antigas de informações 
periódicas para construção de indicadores sociais no âmbito dos municípios:
a) Cartório de Registro Civil.
b) Instituto Brasileiro de Pesquisa e Estatística.
c) Ministério do Trabalho.
d) Prefeitura Municipal.
e) Nenhuma das alternativas anteriores.

2. Os indicadores sociais são instrumentos indispensáveis para:
a) A qualidade de levantamento dos dados dos jornais e revistas periódicas.
b) A qualidade de levantamento dos dados das definições de políticas 
públicas sociais.
c) A qualidade de levantamento dos dados de acordo com os interesses de 
respostas dos entrevistados.
d) A leitura das realidades sociais, contribuindo no planejamento, 
implementação, execução, avaliação das políticas, dos programas, projetos 
sociais. 
e) Nenhuma das alternativas anteriores.
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Seção 3
Os indicadores sociais como instrumento para o 
monitoramento e avaliação das políticas públicas 
sociais

Introdução à seção

Esta seção apresenta um estudo sobre o tema monitoramento e 
avaliação na gestão de políticas públicas sociais, bem como programas, 
projetos e instituições sociais, que se apresentam como espaços sócio-
ocupacionais dos assistentes sociais. O que torna um desafio constante 
a “mensuração de resultados”.

Nas ações a serem desenvolvidas pelo profissional de serviço 
social, torna-se uma barreira, que podemos afirmar praticamente 
intransponível, manter-se a resistência pelos números, como já 
apresentado, os dados estatísticos como matéria-prima no processo 
de construção de indicadores sociais e a seguir a utilização desses 
indicadores para o monitoramento e avaliação.

3.1 Indicadores sociais e as políticas públicas sociais

Depara-se com os números para a administração doméstica, para 
administração de uma empresa, para o planejamento dos governantes 
na administração pública, como na gestão de políticas públicas sociais, 
programas ou projetos específicos que caracterizam o perfil populacional 
de um determinado território.

Cabe ressaltar que quando falamos de trabalho com políticas sociais 
nem sempre é possível mensurar resultados em um período de curto 
ou médio prazo, cabendo neste momento ressaltar a importância de 
trabalhar com um processo de monitoramento constante, que possibilita 
resultados controlados em períodos determinados, tornando-se efetivo 
para vislumbrar tais resultados a médio a longo prazo.

Os indicadores sociais têm ocupado espaço quando se referem à 
gestão social nas atividades ligadas aos administradores públicos e o ciclo 
de formação e avaliação como subsídios no processo de construção 
de políticas públicas sociais, principalmente nas diferentes esferas de 
governo.
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A escolha de indicadores sociais para uso no processo de formulação 
e avaliação de políticas públicas deve ser pautada pela aderência deles 
a um conjunto de propriedades desejáveis e pela lógica estruturante 
da aplicação, que definirá a tipologia de indicadores mais adequada 
(JANNUZZI, 2005, p. 139).

Diante da estatística no processo de construção dos indicadores 
sociais, vamos estudar as contribuições dos indicadores sociais como 
ferramenta na gestão social, bem como instrumento que possibilita 
mensurar no processo de monitoramento e avaliação.

Questão para reflexão

O que é gestão social?

A gestão social requer que gestores trabalhem com indicadores 
sociais, que possibilitam as informações concretas para análise e 
representação da realidade investigada.

O indicador social tem importante função exploratória no 
diagnóstico de situações concretas, na definição de metas 
prioritárias e no direcionamento das ações contínuas, 
na medida em que, com o uso constante de indicadores 
adequados, estes oferecem informações concretas para 
o conhecimento da realidade e orientam as ações, dando 
sustentação ao processo de gestão. Com a falta desse 
trabalho, ou do uso adequado dos indicadores, corre-se 
o risco de ignorar ou encobrir as projeções ideológicas 
e as ambições políticas subjacentes a muitos tipos de 
planejamento (GIROTO et al., 2008, p. 8).

Os indicadores sociais têm o propósito de subsidiar o diagnóstico 
social de uma dada realidade concreta, revelando quais as necessidades 
de políticas públicas sociais que respondem às reais demandas 
apresentadas. Assim, cabe ao gestor a definição de programas, projetos 
e definições de metas direcionadas com ações contínuas.

Gestão social tem um compromisso, com a sociedade e 
com os cidadãos, de assegurar por meio das políticas e 
programas públicos o acesso efetivo aos bens, serviços e 
riqueza societário. Por isso mesmo precisa ser estratégica e 
consequente (CARVALHO, 1999, p. 27).
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O processo de descentralização desencadeado desde a década de 
1970 e 1980 efetiva-se com a Constituição Federal de 1988, reforçado 
com o processo de descentralização e participação efetiva por meio 
da transferência das decisões das esferas governamentais, com a 
necessidade de conhecer as relações estabelecidas na sociedade.

[...] a gestão social nos obriga a repensar formas de 
organização social, a redefinir a relação entre o político, 
o econômico e o social, a desenvolver pesquisas cruzando 
as diversas disciplinas, a escutar de forma sistemática os 
atores estatais, empresariais e comunitários. Trata-se hoje, 
realmente de um universo em construção (CARVALHO, 
1999, p. 28).

A sociedade civil é representada por suas ações organizadas e 
planejadas ou, às vezes, espontâneas, numa relação contraditória 
entre os diversos atores, desenvolvendo-se e cristalizando-se em 
determinados espaços públicos, definidos nos fóruns, redes e 
plataformas; com temas de interesses gerais, espaços onde realizam 
negociações, formulam proposições políticas, com ou sem a 
participação cidadã, e, geralmente, são nesses espaços que ocorre a 
superação da contradição entre representação e participação, o que 
determina a relação do poder local.

O poder local pode ser compreendido perante a relação social 
em que a sociedade civil, com todos os seus componentes, é um 
dos atores, e, embora limite-se por uma territorialização, nela não se 
esgota; assim, nas diversas ações coletivas e/ou no plano nacional 
nascem iniciativas locais ou são criadas condições adequadas para 
o poder local. Atualmente, vivenciamos um desgaste de participação 
em movimentos sociais, com certo descrédito por parte dos cidadãos, 
porém, cabe à gestão social o compromisso de apresentar resposta 
diante dos impactos e resultados das políticas públicas.

[...] a transparência nas decisões, na ação política, na 
negociação, na participação — e, também, o maior 
profissionalismo — se apresenta como base de uma ética 
na prestação dos serviços públicos (CARVALHO, 1999, p. 
28).
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Para efetivar a participação do poder local, é necessário conhecer o 
território. É dentro do território que se efetiva a participação do cidadão, 
compreendida em como fazer parte, tomar parte e ser parte do ato do 
processo de uma atividade pública com ações coletivas e condicionada 
a ser parte significativa de pensar o todo. Para compreender o todo, 
cabe considerar as diferenças. Se diferenciam os interesses, aspirações, 
valores e recursos.

Os serviços coletivos — implementados pelas políticas 
sociais — estão combinando outras modalidades de 
atendimento que reivindicam a participação do usuário 
cidadão, da família e da comunidade. Fala-se, hoje, 
em internação domiciliar, médico da família, agentes 
comunitários de saúde... (CARVALHO, 1999, p. 27).

Cabe ao gestor social valorizar as ações coletivas com a criação e 
efetivação de direitos, bem como enfrentar os problemas cotidianos 
na prática da administração pública.

A gestão relaciona-se ao ato de gerir ou gerenciar, com compromisso 
de administrar com responsabilidade e ser comprometida com os 
resultados e impactos de determinada política pública. Nesse ponto, 
ressalta-se a organização da gestão social por meio de indicadores 
sociais.

Os indicadores são organizados por meio de um sistema; assim, 
vamos a um exemplo de sistema de indicadores sociais da saúde com 
referência ao Comitê de Gestão de Indicadores — REDE (2002, p. 268):

Comitês de Gestão de Indicadores (CGI), constituídos, 
segundo subconjuntos de indicadores — demográficos, 
socioeconômicos, de mortalidade, de morbidade e fatores 
de risco, de recursos e de cobertura —, cada qual sob 
a coordenação do representante da instituição melhor 
identificada com a temática específica. Os comitês 
são integrados por técnicos vinculados às instituições 
produtoras de dados e informações, e têm a incumbência de 
aperfeiçoar continuamente as bases de dados disponíveis, 
mediante análises e adequações periódicas.
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Questão para reflexão

O assistente social é um gestor social?

Quanto à efervescência das discussões em relação à gestão social 
dentre as administrações públicas, cabe aqui destaque ao processo de 
monitoramento e avaliação, bem como ser o profissional habilitado a 
realizar um diagnóstico social.

A disponibilidade de indicadores sociais para uso no 
diagnóstico da realidade social empírica, formulação 
de políticas, monitoramento das condições de vida 
da população, análise da mudança social está, pois, 
condicionada à oferta e às características das estatísticas 
públicas existentes (JANNUZZI, 2006, p. 37).

Compete ao assistente social a atenção no seu cotidiano 
profissional, o que requer estar qualificado diante das demandas da 
contemporaneidade, perante a dinâmica da sociedade, com uma 
prática interventiva. Para tal há necessidade do conhecimento de áreas 
afins do saber, no qual os alunos percorrem um processo de construção 
em sua formação acadêmica. Tendo em vista a importância de estar 
atento à interação das disciplinas que historicamente oportunizam a 
construção do saber, deve-se estar aberto ao processo reflexivo dessa 
prática, visto que nesse processo são fornecidos dados necessários 
para o conhecimento teórico e metodológico, na busca da superação 
da visão imediatista, com o exercício constante para identificar e 
mediar as relações sociais entre o profissional, instituição, estado e 
usuários. Reconhece-se a questão social como objeto de intervenção 
profissional, com a atuação orientada por uma política de direitos e 
deveres constantes no Código de Ética Profissional do Serviço Social, 
de 1993, e a Lei de Regulamentação da Profissão. De acordo com Forti 
(2005, p. 50):

[...] profissão vinculada ao trato das múltiplas expressões 
da “questão social”, podemos afirmar, conforme explica 
Neto (2001), que não cabe considerarmos, como fazem 
alguns estudiosos, que a profissionalização nessa área seja 
mera consequência da qualificação, pela ampliação de 
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conhecimentos teóricos, de ações que, mediante a filantropia 
e o assistencialismo, dirigiam-se à “questão social”.

Assim, devem-se identificar os índices de vulnerabilidade social ante 
a exclusão social do público-alvo de serviço social.

Exclusão social, conceito que caracteriza o acúmulo de 
deficiências de várias ordens e falta de proteção social, vem 
sendo progressivamente utilizado nas políticas públicas, e 
pode ser visto como sendo um processo que leva à negação 
(ou desrespeito) dos direitos que garantem ao cidadão um 
padrão mínimo de vida, envolvendo tanto direitos sociais 
quanto questões materiais (NAHAS, 2002, p. 476).

Como referências o programa de Gestão Municipal da Qualidade 
de Vida Urbana de Belo Horizonte, com fórmula de cálculo de Índice 
de Vulnerabilidade Social — IVS, destaca cinco dimensões como 
parâmetros para construir uma matriz de diagnóstico, monitoramento 
e avaliação, possibilitando mensurar impactos e resultados, os quais 
são apresentados a seguir.

• Dimensão ambiental: tomada como o acesso a uma 
moradia com qualidade, do ponto de vista da densidade 
do domicílio, da qualidade da edificação e da infraestrutura 
urbana disponível. 
• Dimensão cultural: considerada o acesso a uma educação 
formal que permita inserção em processos políticos, sociais 
e econômicos de caráter mais globais.
• Dimensão econômica: estabelecida em termos dacesso 
da população a uma ocupação, preferencialmente formal, 
e a um nível de renda.
• Dimensão jurídica: conceituada como o acesso a uma 
assistência jurídica de qualidade, considerada como a 
assistência privada.
• Dimensão segurança de sobrevivência: acesso a serviços 
de saúde, garantia de segurança alimentar e acesso aos 
benefícios da previdência social (NAHAS, 2002, p. 478, grifo 
nosso).
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O assistente social é um gestor de políticas públicas sociais, 
programas, projetos e instituições sociais, o que requer estar ciente 
e atuar diante da necessidade de monitorar e avaliar constantemente 
todo o processo desenvolvido, bem como possibilitar a mensuração 
dos resultados e impactos de cada política.

3.2 O que é monitoramento e avaliação?

Se pensarmos que tudo passa pelo processo de avaliação, 
estamos em constante processo mental de avaliação. Avaliamos 
comportamentos, conduta, políticos, mercado, contexto familiar, 
processo educacional, e outros, assim, “[...] qualquer forma de 
avaliação envolve necessariamente um julgamento, vale dizer, trata-se 
precipitadamente de atribuir um valor, uma medida de aprovação ou 
desaprovação...” (ARRETCHE, 2009, p. 29).

Para direcionar esse procedimento e acompanhar as políticas 
públicas sociais, bem como seus programas e projetos, cabe focar a 
análise no grau de eficiência, eficácia, efetividade e impactos.

• Eficiência: após a definição das políticas, programas ou 
projetos sociais, a eficiência está relacionada aos esforços 
empregados no processo de implantação, o que deve 
relacionar a utilização de recursos destinados, tais como 
financeiros, materiais humanos, entre outros.
• Eficácia: para ser desenvolvida há a necessidade de 
clareza quanto aos objetivos diante da proposta inicial, 
bem como dos resultados alcançados explícitos de dado 
programa e seus resultados efetivos. 
• Efetividade:[...] entende-se o exame da relação entre 
a implementação de um determinado programa e seus 
impactos e/ou resultados, isto é, seu sucesso ou fracasso 
em termos de uma efetiva mudança nas condições sociais 
prévias (ARRETCHE, 2009, p. 32).

Requer analisar em quais medidas os desempenhos das políticas, 
programas, projetos e serviços foram alcançados diante das 
necessidades apresentadas, e os impactos obtidos, principalmente 
a importância de mensurar os reflexos em outras políticas. Como 
exemplo, apresenta-se a proposta de política de saúde quando analisa-
se a possibilidade da construção de um hospital em uma determinada 
região. O que compete para a implantação deste é quais foram 
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os impactos ou desdobramentos de ações que tiveram nas outras 
políticas, como habitação, assistência social, trabalho etc.

• Impactos: quais resultados efetivos atingiram o público-alvo 
destinado ao programa proposto e implantado, e relacioná-los às 
mudanças em outrasáreas não diretamente trabalhadas pelo programa.

[...] referem-se aos efeitos e desdobramentos mais gerais, 
antecipados ou não, positivos ou não, que decorrem da 
implantação dos programas, como, no exemplo anterior, a 
redução da incidência de doenças na infância ou a melhoria
do desempenho escolar futura, efeitos decorrentes de 
atendimento adequado da gestante e da criança recém-
-nascida em passado recente (JANNUZZI, 2005, p. 144).

Pode-se definir que quando se refere à eficiência, se mede a relação 
entre os recursos e os resultados; diante da eficácia compara-se com os 
objetivos e os resultados, e a efetividade constata os graus de impactos. 
Vamos citar algumas definições de monitoramento e avaliação, para 
melhor contribuir no esclarecimento, bem como para compreender 
que o monitoramento e a avaliação são exigências para a boa atuação 
do assistente social, o que se faz necessário com a nossa referência 
nesse processo dos indicadores sociais.

• Monitoramento: requer um processo contínuo de 
acompanhamento e observações regulares e sistemáticos das políticas 
públicas sociais, como dos programas, projetos e na operacionalização 
do trabalho do assistente social, ou seja, cabe a sistematização contínua 
do processo de trabalho profissional na prática cotidiana. Assim, esse 
recurso propicia o registro contínuo dos resultados, possibilitando 
compará-los com os objetivos inicialmente propostos de cada política 
e/ou programas específicos.

• Avaliação: a partir de um monitoramento bem elaborado, cabe 
ressaltar que esse processo deve ser registrado por meio de uma 
matriz que possibilite que a avaliação seja fidedigna, uma vez que vai 
subsidiá-la, que tem o papel de analisar criticamente o andamento do 
processo das políticas, dos programas e projetos sociais diante de seus 
objetivos. A avaliação e monitoramento/acompanhamento devem ser 
elaborados com plano ou projeto, constituindo-se em um processo 
contínuo.

Para Behring (2009, p. 577):
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Avaliar pressupõe determinar a valia ou valor de algo; 
exige apreciar ou estimar o merecimento, a grandeza, 
a intensidade ou força de uma política social diante da 
situação a que se destina. Avaliar significa estabelecer uma 
relação de causalidade entre um programa e seu resultado.

[...] avaliar deriva de valia, que significa valor. Portanto, 
avaliação corresponde ao ato de determinar o valor de 
alguma coisa. A todo momento o ser humano avalia os 
elementos da realidade que o cerca. A avaliação é uma 
operação mental que integra o seu próprio pensamento — 
as avaliações que faz orientam ou reorientam sua conduta.

3.2.1 O que é avaliar?

Segundo Silva (1992, p. 11),

Sabe-se que é de suma importância o processo de monitoramento 
e avaliação. Ao profissional de Serviço Social, bem como aos demais 
profissionais e administradores públicos, cabe ter clareza quanto à 
responsabilidade de avaliar.

3.2.2 Por que avaliar?

• Primeiro, por uma questão de economia.

• Pode ser um dever ético.

• Para manter uma relação de transparência com a sociedade.

• Para ampliarem-se as exigências, por parte das agências 
financiadoras, de instrumentos de controle sobre a qualidade das 
ações acordadas e o impacto sobre os processos sociais.

• Para garantia da confiabilidade do público-alvo.

• Para obter efetividade e eficácia de políticas, programas e 
projetos sociais.

Para a avaliação de políticas sociais, Arretche (2009) refere que é 
necessário se dedicar à análise do processo de tomada de decisão 
que resulte na adoção de determinado tipo de política, o que requer 
a explicação do processo decisório e dos fundamentos políticos 
que são estabelecidos na descrição e na definição de uma política 
social; pressupõe, ainda, inseri-la na totalidade e na dinamicidade da 



U1 - A importância da estatística e os indicadores sociais na atuação do assistente social36

realidade.

De acordo com Mello (2009, p. 11):

A avaliação de políticas públicas não constitui um exercí 
cio formal “desinteressado”, à semelhança de um cálculo 
de custo-benefício. Ela está fortemente ancorada num 
conjunto de valores e noções sobre a realidade social 
partilhados pelos membros relevantes de uma maioria de 
governo — aí incluídas elites políticas relevantes de uma 
burocracia que permite distinguir a “boa” da “má” política.

Arretche (2009) refere que a partir da tomada de decisão, ou 
seja, qual política social/programa ou projeto seja pertinente 
em determinado território, cabe, para a avaliação de políticas 
sociais, dedicar-se à análise do processo que resulte na adoção 
de determinado tipo de política, e compete ainda o compromisso 
de explicar o processo decisório e os fundamentos políticos de 
tal política social. Assim, pressupõe-se inseri-la na totalidade e na 
dinamicidade da realidade, trabalhando a relação preestabelecida 
das metas propostas e as alcançadas, que determinam o sucesso ou 
o fracasso de um programa.

Como referência, no programa de Gestão Municipal da Qualidade 
de Vida Urbana, uma síntese da experiência de Belo Horizonte, 
temos a organização de indicadores formulados de acordo com as 
variáveis preestabelecidas.

Outro aspecto importante diz respeito à originalidade de 
vários dos indicadores formulados: a variável cultura, por 
exemplo, abrange desde o Patrimônio Cultural da cidade, 
até a presença de público nos eventos e equipamentos 
culturais e, ainda, a tiragem de jornais locais; em Segurança 
Urbana foram considerados não somente ocorrências 
relativas à segurança pessoal, patrimonial e no trânsito, 
como também a qualidade do atendimento policial no 
que se refere ao tempo de atendimento e à disponibilidade 
de recursos humanos e materiais. Esta diversidade foi 
propiciada pelo fato de que primeiramente, a abrangência 
conceitual das variáveis, componentes e indicadores tenha 
sido delimitada antes da pesquisa de informações, e de 
que, além disto, buscavam-se indicadores de quantidade e 
qualidade da oferta, conforme previa o modelo matemático 
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já estabelecido. Esta estratégia possibilitou, entre outras 
vantagens, o uso de dados não usuais para o tema (dados 
de segurança para a variável Meio Ambiente, ou de 
pavimentação para o componente transporte coletivo, por 
exemplo) e a formulação de indicadores originais (NAHAS, 
2002, p. 474).

O monitoramento deve estar relacionado à coleta de dados 
primários sobre os programas. É oportuno pensar naqueles dados a 
que somente o profissional que desenvolve o trabalho tem acesso. 
Para tal, cabe ao profissional a clareza dos objetivos inicialmente 
propostos: o levantamento dos dados para construir uma matriz de 
referência no processo de monitoramento.

Para o monitoramento e a avaliação das políticas e programas 
sociais, cabe aos profissionais ter claros os objetivos que buscam 
alcançar. A metodologia especificada para monitoramento requer a 
construção de matrizes, as quais comportam tabelas e gráficos que 
serão alimentados no processo de construção e avaliados ao final 
de cada etapa.

Tal metodologia visa a responder se a pessoa que vai ter acesso 
compreenderá o que tem propósito transmitir. Os gráficos e tabelas 
não devem ter excessos de informações, para evitar poluição visual e 
confusão da informação. Caso seja necessário trabalhar com muitas 
informações, deve-se dividir em dois gráficos/tabelas para torná-las 
mais compreensíveis. É importante que elas sejam autoexplicativas.

Atualmente, tornou-se indispensável o uso de indicadores sociais 
para o processo de monitoramento e avaliação, “[...] um instrumento 
operacional para monitoramento da realidade social para fins de 
formulação e reformulação de políticas públicas” (JANNUZZI, 2006, 
p. 15). Trabalharemos com alguns exemplos de exigências nas 
políticas sociais, programas, planos de monitoramento e avaliação, 
tais como exigem a Política Nacional da Assistência Social (2004) 
e o Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito 
de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária 
(BRASIL, 2008).
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Para saber mais

Conheça o artigo na íntegra: Avaliação e monitoramento nas políticas 
sociais. Martins, M. L. P. Disponível em: <http://www.uel.br/revistas/
ssrevista/c-v10n2_lucimar.htm>.

O regulamento da Política Nacional da Assistência Social (BRASIL, 
2004, p. 55-56) discorre que a consolidação de tal política requer 
urgentes ferramentas que definem:

[...] elaboração e implantação de planos de monitoramento 
e avaliação e pela criação de um sistema oficial de 
informação que possibilitem a mensuração da eficiência e 
da eficácia das ações previstas nos Planos de Assistência 
Social; a transparência; o acompanhamento; a avaliação do 
sistema e a realização de estudos, pesquisas e diagnósticos 
a fim de contribuir para a formulação da política pelas três 
esferas de governo.
[...] tal deliberação é a implantação de políticas articuladas de 
informação, monitoramento e avaliação. [...] estas políticas 
e ações resultantes deverão pautar-se, principalmente, na 
criação de sistemas de informações, que serão base das 
estruturantes e produto de Sistema Único de Assistência 
Social, e na integração das bases de dados de interesse para 
o campo socioassistencial, com a definição de indicadores 
específicos de tal política pública.

O gestor social deve estar preparado para a construção de 
indicadores que venham ao encontro das especificidades de cada 
política. Assim, cabe ao profissional no perfil de gestor social, por 
meio de uma análise dos resultados diante dos objetivos inicialmente 
propostos e dos alcançados no decorrer do processo.

As estatísticas públicas correspondem ao dado em sua forma bruta 
— por meio de números — pois não se encontram contextualizadas 
em um debate dialético, são representações advindas de um campo 
empírico ou de determinada realidade.

O Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito 
de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária 
(BRASIL, 2008, p. 82) tem como referência a apresentação inicial 
no sumário do item 8: Implantação, monitoramento e avaliação, 
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em que apresenta como proposta a implantação de um sistema 
de monitoramento e avaliação, pois somente por meio de sua 
efetivação é que se pode garantir os direitos da criança e do 
adolescente à convivência familiar e comunitária.

[...] sua implantação integral é condição fundamental para 
uma real mudança do olhar e do fazer que possibilite a 
concreta experiência e vivência singular da convivência 
familiar e comunitária para toda criança e adolescente no 
Brasil (BRASIL, 2008).
[...] faz-se necessário a coleta de informações que 
possibilitem o acompanhamento da implantação do Plano.
Assim, os indicadores abaixo relacionados permitirão 
o levantamento de informações e dados que auxiliarão 
no monitoramento e avaliação do Plano em execução a 
serem coletados, em sua maioria, devem ser obtidos no 
município que é executor das políticas e a coleta dos
dados deve ser anual (BRASIL, 2008).

O Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito 
de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária 
(BRASIL, 2008) apresenta como se destacam os principais 
indicadores, tais como:

• diagnóstico de situação de famílias com crianças e adolescentes 
em programa de acolhimento institucional, em situação de rua e 
em medida socioeducativa; diagnóstico da situação de crianças 
e adolescentes em situação de rua e de adoção nacional e 
internacional;

• diagnóstico de situação de operação de políticas públicas 
(municipais, estaduais) de proteção às crianças, aos adolescentes e a 
suas famílias (assistência social, saúde — física e mental; tratamento 
ao uso e abuso de drogas — lícitas e ilícitas; etc.);

• orçamento público.

Percebe-se que, independentemente das políticas públicas 
sociais em que os profissionais de serviço social estiverem atuando, 
cabe a atuação como exigência de controle das políticas, programas, 
projetos e serviços, por meio do monitoramento e avaliação com a 
utilização dos indicadores sociais; assim, devem ser desenvolvidos 
nas fases dos processos como um diagnóstico social que visa a 
criação de um retrato parcial ou enviesado do território investigado e 
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permite aos profissionais o planejamento de acordo com a realidade 
investigada e suas necessidades, bem como na definição de políticas 
e programas específicos que venham ao encontro do público-alvo, 
como reforçar as exigências ante o processo de monitoramento 
e avaliação do programa específico, seus impactos e resultados 
diante dos objetivos propostos e os objetivos alcançados.

O monitoramento e a avaliação estão presentes como formas de 
controle e acompanhamento das demais políticas públicas sociais. 
Acredita-se que os exemplos apresentados demonstram-nos as 
demandas que desafiam o assistente social quando se refere ao 
gerenciamento de políticas públicas sociais. Cabe a busca constante 
do planejamento de ações de monitoramento e avaliação como 
estratégia de resposta de resultados ante as políticas públicas sociais 
e os programas e planos de governo.

De acordo com Iamamoto (2009, p. 21):

É uma ação de um sujeito profissional, que tem competência 
para propor, para negociar com a instituição os seus 
projetos, para defender o seu campo de trabalho, suas 
qualificações e funções profissionais. Requer, pois, ir além 
das rotinas institucionais e buscar apreender o movimento 
da realidade para detectar tendências e possibilidades 
nela presentes passíveis de serem impulsionadas pelo 
profissional.

A importância do planejamento para a avaliação, como definição 
clara do processo de início, durante o fim e/ou continuidade do 
programa específico, significa planejar as ações de forma correta e 
determinar fonte de pesquisa profissional, comumente utilizada no 
serviço social, a pesquisa social:

[...] recomenda que os procedimentos de construção dos 
indicadores sejam claros e transparentes, que as decisões 
metodológicas sejam justificadas, que as escolhas subjetivas 
— invariavelmente frequentes — sejam explicitadas de 
forma objetiva (JANNUZZI, 2005, p. 141).

O planejamento requer a definição dos caminhos, assim, ter 
o objetivo da análise significa que o profissional necessita ter um 
projeto definido, o que não significa que ao chegar a caminhos 
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não esperados o profissional não possa alterar algum processo 
metodológico, pelo contrário, pode e deve rever seus processos 
metodológicos diante dos objetivos propostos.

A utilização dos indicadores sociais, atrelado a outros meios 
e instrumentos, é imprescindível ao desenvolvimento de 
um “bom” programa, projeto ou serviço. Aí é revelada a 
necessidade tanto do conhecimento quanto da utilização 
dos indicadores sociais, pois uma vez que se sabe o que 
é um indicador social, é sabido também, que o mesmo 
é indispensável no cotidiano das ações e dimensões do 
processo de gestão (GIROTO et al., 2008, p. 14).

É pertinente a elaboração de um plano de trabalho a ser 
executado, de preferência uma matriz de monitoramento e 
avaliação diante dos objetivos e metas preestabelecidas. As matrizes 
devem ser instrumento para triar os indicadores sociais que serão 
subsidiados com dados básicos, como o período de divulgação, o 
que propicia uma plataforma que deve ser alimentada no processo 
de monitoramento e possibilita a análise das informações sobre as 
políticas, programas e projetos específicos a serem acompanhados.

3.3 Os resultados alcançados são os esperados e inicialmente 
propostos pelo programa político?

Vamos destacar dois grupos de indicadores pertinentes ao 
processo de monitoramento e avaliação do assistente social:

• Indicadores tangíveis: referem-se àqueles que podemos definir 
como facilmente observáveis de forma quantitativa e qualitativa. 
Como exemplos, temos a estimativa de melhora da porcentagem de 
analfabetismo, de renda, de acesso às políticas de saúde, habitação 
de um determinado território; com isso, os números apresentam 
melhoras ou pioras, assim é possível serem mensuráveis. 

• Indicadores intangíveis: eles não são facilmente mensuráveis, 
pois se referem a uma observação contínua e um olhar diferenciado. 
Ao profissional cabe o papel de analisar criticamente o que muitas 
vezes só podemos captar por manifestações parciais e indiretas.

Caro aluno, aqui está um divisor técnico para o profissional de 
serviço social. Algumas vezes é comum, para nós profissionais, 
pensarmos em monitorar ou avaliar o gerenciamento de grandes 
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políticas, programas ou fazer grandes mudanças.

Compete conseguir mensurar as pequenas e significativas 
mudanças nos usuários de serviço social. Cabe um olhar diferenciado 
para os indicadores intangíveis, como aqueles que se referem aos 
avanços e melhoras em algumas áreas, como consciência social 
de políticas de direitos e não de favor, melhora na autoestima, 
na comunicação e expressão verbal, estilo de comportamento, 
relações entre territórios rivais e relação de poder, consciência 
na conquista da cidadania diante do acesso a documentos como 
identidade civil, registro de nascimento, registro de casamento, 
título de eleitor, entre outros. Assim, pequenas e simples mudanças 
refletem na descoberta de potencialidades ou capacidades a que 
se referem a Política Nacional de Assistência Social, de 2004, e que 
devem ser desenvolvidas pelo profissional.

Como desafio profissional, de acordo com Iamamoto (2009, p. 
25),

O exercício profissional exige um sujeito profissional 
que tenha competência para propor, para negociar 
com a instituição os seus projetos, para defender além 
das rotinas institucionais, para buscar apreender, no 
movimento da realidade, as tendências e possibilidades, ali 
presentes, passíveis de serem apropriadas pelo profissional, 
desenvolvidas e transformadas em projetos de trabalho.

A construção de indicadores qualitativos e quantitativos é 
indispensável para mensurar resultados e impactos obtidos com 
determinada política, programa ou projeto específico, bem como 
na atuação do serviço social.

• Indicadores qualitativos: imersão no campo, dizem respeito à 
presença no local onde será efetuado o estudo e coleta dos dados 
(observando, entrevistando, interagindo etc.). É o caso em que uma 
comunidade, um grupo, um evento ou um contexto estabelecem 
uma amostra significativa ou representativa — é o que define a 
pesquisa, “[...] procuram focar pro- cessos onde é preferível utilizar 
referências de grandeza, intencionalidade ou estado, tais como 
forte/fraco, amplo/restrito, frágil/estruturado, ágil/lento, satisfatório/ 
insatisfatório...”(SANTOS, 2008, p. 7).

• Indicadores quantitativos: ocorrem antes ou durante a coleta, 
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ou em qualquer etapa do processo de pesquisa, para tanto, deve-se 
“[...] focar processo satisfatório traduzíveis em termos numéricos, 
tais como valores absolutos, médias, porcentagem, proporções etc.” 
(SANTOS, 2008, p. 7). Tal estudo visa a oportunizar o conhecimento 
para os alunos em processo de formação. A atuação profissional 
do serviço social requer compreender que a estatística apresenta-se 
como matéria-prima no processo de construção dos indicadores 
sociais, com o propósito de subsidiar o diagnóstico da realidade 
social em que o profissional está inserido. Com isso, requer delimitar 
sua prática cotidiana como requisitos profissionais como gestor 
social de políticas sociais.

Cabe ponderar que hoje o mercado exige um profissional 
proativo, que antecipe os problemas, interagindo com a dinâmica 
da sociedade, que é flexível e está em constantes mudanças e 
inovações.

Atividades de aprendizagem da seção

1. O território é muito mais que um espaço operativo para que se de-
senvolvam ações de enfrentamento à pobreza, educação ou saúde, é 
também:
a) Um espaço de interação social entre os seus habitantes, que têm 
características culturais particulares e vivem em tempo específico, num 
espaço específico, em construção permanente e que trazem necessidades 
específicas.
b) Uma rede, neste espaço em que o mundo passa a ter unidade, todos os 
lugares, territórios, regiões, cantos e recantos. 
c) Uma rede, desta forma ocorre a intensificação dos fluxos de pro-dutos, 
de avanços tecnológicos, de pessoas, de dinheiro. 
d) Uma rede, para inserir novas culturas, estilos de vida, modos de se vestir, 
consumir, enfim, todas as possibilidades de inserir e ditar regras com a 
finalidade de consumo
e) Nenhuma das alternativas anteriores.

2. Segundo Sposati (2002) é possível hierarquizar o território de acordo 
com a exclusão e inclusão social, sistematizando um mapa da exclusão/
inclu-são. Para isso produzem-se índices territoriais que classificam regiões 
de uma cidade em relação ao grau do índice específico. São comparados:
a) É um padrão dos programas para mensurar o nível de pobreza e 
distribuição de renda de um país.
b) É um padrão dos programas para mensurar o nível de saneamento básico 
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em relação a saúde da população.
c) Os dados que revelam as condições de vida da população que vive 
em um dado território com linguagem qualitativa, quantitativa e de 
geoprocessamento para compor este quadro, delineando-o.
d) É um padrão dos programas de mensurar o nível de pobreza e as principais 
políticas púbicas sociais.
e) Nenhuma das alternativas anteriores.

Fique ligado!

Para concluir o estudo da unidade

Esta Unidade abordou um estudo da disciplina de estatística 
e indicadores sociais, tendo como propósito a referência das 
contribuições da estatística para o serviço social, o que possibilita uma 
atuação prática para compreender a relação dos indicadores sociais 
como ferramentas, aliados a outros instrumentos da prática cotidiana 
do profissional de serviço social.

Para o estudo da disciplina de estatística e indicadores sociais, faz-
se necessário o estudo das referências que percorrem a estatística e 
o processo de construção dos indicadores sociais diante da atuação 
profissional, além de compreender que o mercado exige, a cada 
década e/ou período, profissionais comprometidos, inovadores e 
com perfil propositivo, o que requer que o assistente social rompa 
com os resquícios do conservadorismo e esteja aberto para as novas 
ferramentas que o qualifiquem na busca de respostas da realidade 
social na qual esteja inserido.

O estudo percorreu uma reflexão quanto à importância dos 
indicadores sociais como uma ferramenta inserida aos instrumentos 
específicos da profissão a fim de subsidiar a prática cotidiana da 
categoria profissional, bem como mediar as políticas sociais de direito 
ante o público-alvo de serviço social.

Cabe ao assistente social mediar as relações entre usuários, 
instituições e legislação social, o que demanda a ruptura com a 
atuação imediatista e propõe a busca constante de qualificação ante as 
exigências da atualidade, o que requer do assistente social não somente 
características imediatistas e executivas, e sim um caráter propositivo. 
Compreender que a utilização dos indicadores sociais aplicados de 
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forma transparente deve fornecer subsídios para o monitoramento e 
avaliação, bem como possibilitar a análise dos resultados e impactos 
das políticas públicas sociais, principalmente dos programas e projetos 
em que os profissionais respondem como gestores.

Os indicadores sociais podem repercutir como ferramentas de 
controle e fiscalização, porém, torna-se fundamental no processo 
de resposta a mensuração de resultados, pois possibilita demonstrar, 
por meio do diagnóstico social, as especificidades dos programas 
que visam responder às reais demandas, como se a implantação 
de políticas específicas consegue suprir a médio e longo prazo os 
propósitos inicialmente apresentados. É oportuno o monitoramento 
quando é possível apontar se os caminhos percorridos conduzem a 
resultados esperados ou não.

Conhecer as possibilidades, limites e oportunidades do potencial 
dos indicadores sociais habilita os gestores sociais envolvidos com 
as políticas, programas e instituições a definir as prioridades sociais 
e as alocações de recursos específicos às demandas apresentadas; 
consequentemente estarão aptos a prevenir investimentos 
desnecessários e conflitantes com as exigências das realidades 
sociais, principalmente levando em conta as grandes diferenças 
sociodemográficas de nosso país, pois vivenciamos desigualdades 
territoriais específicas em nossos mais de 5.500 municípios do território 
nacional.

Diante da realidade social, os dados estatísticos transformados 
em taxas, ou em indicadores sociais tendem a responder qual é essa 
realidade social, o que possibilita identificar os principais problemas e 
demandas diante do público-alvo de serviço social.

Pode ser considerada uma dificuldade no processo de 
monitoramento e avaliação a falta de comprometimento, por parte 
dos gestores sociais, em dispor de informações adequadas e periódicas 
com especificidades diante dos resultados e possíveis mudanças 
relacionadas às outras políticas.

Como exemplo, temos a política de saúde, que proporciona 
impactos nas políticas de habitação, qualidade de vida, emprego, 
assistência social, entre outras. As referências da estatística e 
dos indicadores sociais, por meio dos dados disponíveis, como 
percentagens, tabelas e gráficos, devem estar disponíveis de forma 
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clara, transparente e compreensível ao público leitor do material 
relatado. Tais dados devem ser apresentados de acordo com os 
atributos de confiabilidade, assim, é recomendável que o relatório não 
se torne cansativo e de difícil compreensão. Compreende-se que o 
crescimento econômico ao longo de algumas décadas não refletiu no 
crescimento social, pois as definições e garantias de políticas públicas 
sociais comprometidas com as reais necessidades requerem ir além, 
o que demanda uma consciência dos administradores públicos, bem 
como a garantia da participação como estratégia de controle social 
que legitime a sociedade como parte do processo.

Atividades de aprendizagem da unidade

1. As principais modalidades de indicadores de saúde são:
I. Mortalidade/sobrevivência
II. Morbidade/gravidade/incapacidade
III. Aspectos demográficos
IV. Nutrição/crescimento e desenvolvimento
V. Indicadores ambientais e socioeconômicos
VI. Serviços de saúde.
Assinale a alternativa correta.
a) Somente as afirmativas I , II e III são corretas.
b) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.
c) Somente as afirmativas III, IV e V são corretas.
d) Somente as afirmativas IV, V e VI são corretas.
e) Todas as alternativas estão corretas.

2. As desigualdades sociais são o reflexo da má distribuição de renda do 
sistema econômico em que vivemos e proporcionam um cenário sombrio 
que encontramos em uma parcela da população exposta, convivendo com 
precárias condições de vida no limiar da completa pobreza e miséria.
De acordo com a definição de Jannuzzi, podemos considerar a indigência 
e pobreza:
a) Indigência e pobreza retratam situações de carência de rendimentos 
suficiente para compra, respectivamente, de uma cesta básica de alimentos 
e cesta básica de produtos e serviços imprescindíveis à reprodução social.
b) Indigentes são todas as famílias que têm renda per capita de até um terço 
(1/3) do salário mínimo de referência, e pobres são todos os que têm renda 
per capita de 1 (um) salário mínimo de referência.
c) São considerados todos os que não têm fonte de renda.
d) Indigentes são os moradores de rua, e considerados pobres são os que 
têm um teto para morar, mesmo em condições precárias.
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e) Indigentes são considerados os indivíduos que trabalham no mercado 
informal, e considerados pobres são os que trabalham no mercado formal e 
apresentam renda de até um salário mínimo de referência.

3. O reflexo da situação de exclusão de renda, bens e consumo faz parte da 
reprodução de uma grande parcela da população brasileira, numa paisagem 
em que a demanda social de enfrentamento da pobreza como moradia, 
trabalho, educação, saneamento público, transporte, saúde, segurança 
pública se agravam consideravelmente a cada período.
De acordo com o texto, podemos afirmar que há necessidades com 
URGÊNCIA de:
a) Administração pública com governantes responsáveis e com compromisso 
ético para a efetivação de políticas sociais eficazes.
b) Compromisso políticos nas campanhas eleitorais.
c) Programas e projetos direcionados as questões assistenciais.
d) Aumento do valor financeiro repassado nos programa de transferência de 
renda como exemplo o Bolsa Família Federal.
e) Nenhuma das alternativas anteriores.

4. Para conhecer as condições de vida de uma população, pensando em 
levantamento de dados que possam subsidiar ações de intervenção social 
na contemporaneidade, faz-se necessário conhecer e identificar suas 
agregações, comparando-as com os dados levantados pelas instituições 
responsáveis para produzir esses dados, como, por exemplo, o IBGE.
De acordo com o texto, podemos considerar relevante no conhecimento 
da realidade regional:
a) O perfil do território deve partir de uma leitura da realidade e a relação 
desta com os dados censitários produzidos por tais instituições e outras 
demais instituições presentes no município. Desta forma é possível fazer 
um mapa da situação social deste território.
b) Estudo epidemiológico do território.
c) Contratação de pesquisadores via IBGE para levantamento de dados 
referente ao território.
d) Banco de dados cadastrais em cada território (Município/Estado/País).
e) Nenhuma das alternativas anteriores.

5. Os indicadores sociais demográficos são:
I. Taxa de natalidade, taxa de mortalidade.
II. Taxa de migração, taxa de envelhecimento.
III. Taxa de mercado de trabalho, saúde.
IV. Taxa de educação e qualidade de vida.
V. Taxa de qualidade de vida e saúde.
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a) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.
b) Somente as afirmativas I, II são corretas.
c) Somente as afirmativas III, IV e V são corretas.
d) Somente as afirmativas IV, V e VI são corretas.
e) Todas as alternativas estão corretas.
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Unidade 2

Os indicadores sociais
na realidade brasileira

Esta unidade tem como objetivo apresentar os indicadores 
sociais diante da realidade brasileira, bem como sua relevância 
para o processo de construção das políticas públicas sociais e 
informação da realidade social para construção do diagnóstico 
social.

Objetivos de aprendizagem

Para se conhecer um determinado espaço regional, cabe identificar 

os principais indicadores sociais que o classificam como região em 

desenvolvimento ou desenvolvida, ou mapear territórios que apresentam áreas 

de vulnerabilidades.

Os indicadores sociais de longevidade estão relacionados com o perfil 

demográfico, demonstram o crescente aumento da população idosa, com 

projeções de aumento a cada ano. A longevidade está relacionada com a 

expectativa de vida, sendo o grupo populacional relacionado à faixa etária acima 

de 60 (sessenta) anos. Os indicadores sociais de saúde estão relacionados à 

epidemiologia. Começa-se a pensar a doença em forma de números, não só 

no nível de corpo individual, mas também social.

A educação fundamenta a efetivação ao direito de cidadania, subsidia o 

índice de qualidade de vida da população e refere-se ao principal indicador 

de mensuração de impacto de efetividade, o que se torna cada vez mais 

imprescindível para o acesso ao desenvolvimento socioeconômico, ante aos 

direitos constitucionais de igualdade, equidade, cidadania e democracia.

Seção 1 | Análise socioeconômica de um território

Seção 2 | Indicadores sociais de longevidade e da saúde

Seção 3 | Indicadores sociais da educação

Clarice da Luz Kernkamp



Indicadores sociais de trabalho, renda: A definição de acesso ao trabalho 

condiz com o elemento de definição da estrutura perante as relações sociais e 

econômicas de um país, está diretamente relacionada à taxa de condição de vida. 

Indicadores sociais de pobreza no Brasil estão relacionados à vulnerabilidade 

social e ante a oportunidade de trabalho e a renda que determina a reprodução 

social, que viabiliza o mercado de consumo e o acesso a serviços, como 

educação, saúde, transporte, alimentação, habitação etc.

Seção 4 | Indicadores sociais de trabalho, renda e pobreza no Brasil



Introdução à unidade
Acredita-se ser indispensável compreender os indicadores sociais, 

que em outras épocas representavam as temíveis estatísticas e os 
mistérios matemáticos, e hoje se apresentam como subsídios para a 
definição de prioridades na agenda da administração pública, como 
priorizar as políticas públicas e redistribuição de riquezas, a efetivação 
de acompanhamentos através do monitoramento e avaliação de 
impactos na realização das primazias frente a demandas reais.

Os dados estatísticos são considerados matéria-prima na construção 
de indicadores sociais, que oportunizam a análise e interpretação da 
realidade social, que fazem parte do cotidiano profissional do serviço 
social.

Os indicadores sociais oportunizam direcionar as investigações 
com busca de respostas como: Onde estão? Quem os elabora? Como 
estão disponibilizados? Qual sua relevância? Como são construídos? 
Como conceituar indicadores sociais? Quais são suas bases de dados 
confiáveis?

Para compreensão desses indicadores diante da realidade 
investigada, é necessária uma visão ampliada, com uma leitura, no 
primeiro momento, macrorregional, ou seja, do País e depois dos 
principais indicadores do Estado, após fazer a referência da Região, e 
assim chegaram a um estudo microrregional de seu Município e inseri-
los no contexto da instituição, seus campos de estágios e programas 
ou projetos sociais em que estejam atuando. Oportunizando analisá-
los, indicadores podem ser agrupados para serem avaliados e 
comparados de região para região, ou município/estado/país, para 
melhor compreender a realidade estudada.

Na primeira seção, temos os indicadores que nos possibilitam 
uma análise socioeconômica de um território, e seguindo, temos 
parâmetros definidos pelo Índice de Desenvolvimento Humano — IDH; 
e os principais indicadores sociais nacionais, distribuídos nas Seções 
2, 3 e 4, como indicadores sociais de Longevidade, e os indicadores 
sociais de Saúde da população; a seguir os principais indicadores da 
Educação; e finalizando a unidade com os indicadores sociais de 
Renda.
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Seção 1

Análise socioeconômica de um território

Introdução à seção

Esta seção apresenta o processo de construção do diagnóstico 
social local/regional e seus respectivos indicadores sociais no processo 
de construção de políticas sociais, possibilitando o aprendizado sobre a 
intervenção do assistente social na realidade investigada, que deve ser 
habilitado para tal conhecimento, fazendo-se necessário conhecer a 
realidade social em que está inserido em determinado território.

1.1 Principais indicadores sociais no Brasil

O Brasil representa o quinto maior país do mundo em área territorial, 
sua população brasileira conta com cerca de 191,8 milhões de 
habitantes, sendo total de homens de 93.390.532 e total de mulheres 
de 97.342.162. A densidade demográfica média é de 22,5 habitantes/
km². A comparação da densidade entre as regiões mostra grandes 
disparidades, sendo a Região Norte, que possui 45,2% da área total do 
país e 8,1% do total da população brasileira, tem apenas 4,0 habitantes/
km². Em contrapartida, a Região Sudeste com 42,0% da população 
total apresenta densidade de 87,0 habitantes /km², com os seus 5 565 
municípios — abrangendo cerca de 67,2 milhões de domicílios (IBGE, 
2010a).

Atualmente, depara-se com uma disparidade social, geográfica, 
econômica, política, entre outras, em que existem realidades opostas 
dentro do mesmo país. Como justificar o desenvolvimento em áreas 
de suma importância para as políticas públicas e o atraso de outras?

Por que tanta distância na garantia do direito ao acesso às principais 
políticas públicas sociais em determinadas regiões no Brasil?

E encontram-se diferenças regionais, ou no mesmo estado, região, 
e em municípios; pode-se afirmar nos 5.564 municípios existem 
áreas de vulnerabilidade social, expondo uma determinada parcela da 
população a falta de acesso a políticas de saúde, educação, assistência 
social, habitação, entre outras.

Bem como os indicadores permitem-nos uma avaliação cuidadosa 
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das ações dos governos, com referência à administração pública traz a 
responsabilidade de planejar ações públicas para gerenciar as principais 
questões sociais, como saúde, educação, geração de emprego e renda.

1.2 O que determina um espaço territorial

O território corresponde a um espaço operativo em que se 
desenvolvem as ações de enfrentamento do cotidiano de seus 
habitantes em um determinado espaço de interação social, que 
apresenta suas características culturais, geográficas, sociais, 
econômicas e políticas, ante suas particularidade em tempo 
específico, num espaço específico, em construção permanente e 
que trazem necessidades especificas.

Outro aspecto importante a respeito do território está na 
necessidade ser desvelado; é nele que se manifestam relações 
de poder, envolvendo pessoas e/ou grupos. Por isso, o território 
e o poder estão relacionados e não podem ser considerados 
separadamente no momento de agir e interagir.

Questão para reflexão

Como é possível conhecer um território? O que determina 
territorialização?

Koga (2003) destaca a importância da relação do território com a 
elaboração e operacionalização das políticas sociais.

[…] pensar na política pública a partir do território exige 
também um exercício de revisita à história, ao cotidiano, 
ao universo cultural da população que vive nesse 
território, se o considerarmos para além do espaço físico, 
isto é, como toda gama de relações estabelecidas entre 
seus moradores, que de fato o constroem e reconstroem 
(KOGA, 2003, p. 26).

Gonçalves (2004) nos fala de certa mescla entre o território e a 
globalização, que combina as novas formas de se reconhecer e se 
organizar como sociedade, lembrando que até estas mesclas são 
captadas pelos interesses econômicos e transformadas em pontos a 
favor do capital, na medida em que promovem a padronização das 
mercadorias e formas de pensar.
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O diagnóstico representa a leitura do perfil do território, quais 
demandas e investimentos são necessários e as prioridades no 
investimento em políticas públicas específicas; para tal, se deve iniciar 
pela leitura da realidade social por meio dos principais indicadores 
sociais fornecidos pelos censos demográficos produzidos por 
instituições como IBGE e demais instituições do município, assim 
como nos administrativos, registros de atendimentos sociais, entre 
outros.

Portanto, para construir uma análise que produza resposta diante 
as demandas de determinado espaço territorial, cabe um “olhar 
além do imediato”, para a análise da estrutura demográfica e nível de 
desenvolvimento socioeconômico é pertinente conhecer os principais 
indicadores que caracterizam determinantes do espaço geográfico, 
com destaque: o número total de habitantes; o Produto Interno Bruto 
— PIB; o PIB per capita; Índice de Gini; o Índice de Desenvolvimento 
Humano — IDH.

1.2.1 O número total de habitantes no Brasil

No Brasil, a população em 2012 era cerca de 191,8 milhões de 
habitantes, a razão entre o número de pessoas do sexo masculino 
para 100 pessoas do sexo feminino foi de 94,8 para o Brasil em 2012; 
habitantes de áreas urbanas representa 82,51% do total da população, e 
17,49% da população total ocupam as áreas rurais (IBGE, 2013).

Diante destes indicadores sociais, é possível mensurar o nível de 
desenvolvimento socioeconômico e demográfico de um determinado 
espaço territorial.

Questão para reflexão

Qual a importância dos indicadores sociais para o diagnóstico social?

De acordo com o IGBE (2013), o maior centro urbano com 
concentração populacional é a cidade de São Paulo, com 21,4% do 
total da população do País. Porém, a maior concentração da taxa 
de urbanização (proporção de pessoas residentes em áreas urbanas) 
encontra-se na região metropolitana do Rio de Janeiro com 99,3%, e a 
menor no Piauí com o valor mais baixo do país, de 61,9%.
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1.2.2 O Produto Interno Bruto — PIB

Representa toda a produção anual de bens e serviços ocorrida 
dentro do território nascional. A fórmula para o cálculo do PIB de uma 
região é a seguinte: PIB = C + I + G + X - M

C = consumo privado

I = a totalidade de investimentos realizada no período

G = gastos do governo

X = volume de exportações

M = volume de importações

O Brasil apresentou o PIB, em 2012, de 711,050 milhões de 
dólares (IBGE, 2013).

1.2.3 O Produto Interno Bruto/PIB per capita

Representa o PIB dividido por renda per capita ou renda média 
para cada habitante de um país, estado ou região; calcula-se 
dividindo a renda total acumulada pelo número de habitantes do 
país. No Brasil, o PIB per capita de 2012 foi de US$ 25.136,00 (IBGE, 
2013).

1.2.4 Índice de Gini

Segundo Wolffenbüttel (2004) refere-se a um instrumento para 
mensurar o grau de concentração de renda, que aponta a diferença 
entre os rendimentos dos mais pobres correlacionados com os dos 
mais ricos. Sua referência numérica corresponde uma variável de 0 
(zero) a 1 (um), em que o valor zero corresponde a uma referência 
de igualdade, o valor um corresponde à concentração de riqueza; 
assim, quanto mais próximo de zero o valor corresponde, melhor 
distribuição de bens e riquezas de um país, estado, ou município; 
quanto mais se aproxima de 1 (um), mais concentração de renda e 
riqueza. Podem-se encontrar algumas referências que apresentam 
numeração de 0 (zero) a 100 (cem), o que equivale aos mesmos 
parâmetros de mensuração.

1.2.5 O Índice de Desenvolvimento Humano/IDH

O IDH foi criado em 1990, com o padrão dos programas das 
Nações Unidas que, desde 1993, tem propósito de medir o nível 
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de desenvolvimento de cada país, estados e municípios. Utiliza 
de indicadores sociais e é avaliado com base nos indicadores de 
longevidade; Saúde; Educação; e Renda.

Antes das definições do IDH, se mensurava a qualidade de vida 
pelo PIB per capita, “[...] o PIB per capita de um país ou região não é 
suficiente para avaliar as condições de vida de sua população, pois 
é necessário conhecer a distribuição desses recursos e como se dá 
o acesso a eles” (SCARPIN, 2007, p. 912).

O IDH, criado no início da década de 1990 para o PNUD 
(Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento), 
é uma contribuição para essa busca, e combina três 
componentes básicos do desenvolvimento humano: a 
longevidade, que reflete, entre outras coisas, as condições 
de saúde da população, medida pela esperança de vida 
ao nascer; a educação, medida por uma combinação 
da taxa de alfabetização de adultos e a taxa combinada 
de matrícula nos níveis de ensino fundamental, médio 
e superior; e a renda, medida pelo poder de compra da 
população, baseado no PIB per capita ajustado ao custo de 
vida local para torná-lo comparável entre países e regiões, 
por meio da metodologia conhecida como paridade do 
poder de compra (PPC) (SCARPIN, 2007, p. 912).

Segundo o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, 
determina-se que o propósito da elaboração do Índice de 
Desenvolvimento Humano é oferecer um contraponto a outro 
indicador, o Produto Interno Bruto per capita, conhecido pela sigla 
PIB, muito utilizado em relação ao desenvolvimento econômico. 
Para compor o IDH, são levados em consideração três indicadores 
dimensionados em uma escala de 0 a 1, e que determinam os 
seguintes valores do IDH: até 0,499 correspondem a baixo IDH, 
com valor de 0,500 a 0,799 define-se médio IDH e com o valor 
igual ou superior a 0,800 considera-se alto IDH. De acordo com 
o IBGE (2013), o IDH no Brasil de 2012 representava 0,730, com a 
taxa de esperança de vida de 73,8 anos, entre 2010 e 2012 a taxa de 
subnutrição foi de 6,9.

A seguir, a Tabela 2.1 determina os dados que mensuram o 
desenvolvimento socioeconômico do Brasil, com análise do 
número de população 2010 (IBGE, 2013), PIB per capita de 2010 
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(DEPARTAMENTO, 2013), PIB bruto de 2010 (DEPARTAMENTO, 
2013), IDH de 2010 (IBGE, 2013), Índice Gini (IBGE, 2013), e o número 
de municípios de cada estado (IBGE, 2013).

Tabela 2.1 | Análise socioeconômica do Brasil

50 I N D I C A D O R E S  S O C I A I S

O IDH, criado no início da década de 1990 para o PNUD 
(Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento), 
é uma contribuição para essa busca, e combina três com-
ponentes básicos do desenvolvimento humano: a longe-
vidade, que reflete, entre outras coisas, as condições de 
saúde da população, medida pela esperança de vida ao 
nascer; a educação, medida por uma combinação da taxa 
de alfabetização de adultos e a taxa combinada de matrí-
cula nos níveis de ensino fundamental, médio e superior; 
e a renda, medida pelo poder de compra da população, 
baseado no PIB per capita ajustado ao custo de vida local 
para torná-lo comparável entre países e regiões, por meio 
da metodologia conhecida como paridade do poder de 
compra (PPC) (SCARPIN, 2007, p. 912, grifo nosso).

Segundo o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, determina-se 
que o propósito da elaboração do Índice de Desenvolvimento Humano é oferecer 
um contraponto a outro indicador, o Produto Interno Bruto per capita, conhecido 
pela sigla PIB, muito utilizado em relação ao desenvolvimento econômico. Para 
compor o IDH, são levados em consideração três indicadores dimensionados em 
uma escala de 0 a 1, e que determinam os seguintes valores do IDH: até 0,499 
correspondem a baixo IDH, com valor de 0,500 a 0,799 define-se médio IDH e 
com o valor igual ou superior a 0,800 considera-se alto IDH. De acordo com o 
IBGE (2013), o IDH no Brasil de 2012 representava 0,730, com a taxa de espe-
rança de vida de 73,8 anos, entre 2010 e 2012 a taxa de subnutrição foi de 6,9. 

Abaixo, a Tabela 2.1 determina os dados que mensuram o desenvolvimento 
socioeconômico do Brasil, com análise do número de população 2010 (IBGE, 
2013), PIB per capita de 2010 (DEPARTAMENTO, 2013), PIB bruto de 2010 
(DEPARTAMENTO, 2013), IDH de 2010 (IBGE, 2013), Índice Gini (IBGE, 2013), 
e o número de municípios de cada estado (IBGE, 2013).

Tabela 2.1 Análise socioeconômica do Brasil

Estado
População 

2010
PIB per 

capita 2010
PIB 2010

IDH 
2010

Ind. Gini 
2010

Municípios 
2013

Acre (AC) 733.559 11.555,33 8.476.514,60 0,663 0,53 22

Alagoas 
(AL)

3.120.494 7.875,29 24.574.808,40 0,631 0,47 102

Amapá (AP) 669.526 12.346,00 8.265.964,70 0,708 0,45 16

Amazonas 
(AM)

3.483.985 17.158,31 59.779.291,70 0,674 0,5 62
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Bahia (BA) 14.016.906 11.011,02 154.340.458,80 0,66 0,49 417

Ceará (CE) 8.452.381 9.212,25 77.865.415,00 0,682 0,51 184

Distrito  
Federal (DF)

2.570.160 58.325,68 149.906.318,90 0,824 0,52 1

Espírito 
Santo (ES)

3.514.952 23.363,57 82.121.834,00 0,74 0,5 78

Goiás (GO) 6.003.788 16.252,39 97.575.930,90 0,735 0,45 246

Maranhão 
(MA)

6.574.789 6.883,25 45.255.942,80 0,639 0,43 217

Mato 
Grosso (MT)

3.035.122 19.636,77 59.599.990,70 0,725 0,47 141

Mato 
Grosso do 
Sul (MS)

2.449.024 17.767,98 43.514.207,00 0,729 0,46 79

Minas  
Gerais 
(MG)

19.593.330 17.930,04 351.380.904,90 0,731 0,46 853

Pará (PA) 7.581.051 10.268,71 77.847.596,50 0,646 0,44 44

Paraíba (PB) 3.766.528 8.481,83 31.947.058,50 0,658 0,46 223

Paraná (PR) 10.444.526 20.804,17 217.289.676,80 0,749 0,47 399

Pernam-
buco (PE)

8.796.448 10.821,04 95.186.713,30 0,673 0,5 185

Piauí (PI) 3.118.360 7.074,28 22.060.161,60 0,646 0,46 224

Rio de  
Janeiro (RJ)

15.989.929 25.461,20 407.122.793,90 0,761 0,5 92

Rio Grande 
do Norte 
(RN)

3.168.027 10.207,90  32.338.895,10 0,684 0,49 167

Rio Grande 
do Sul (RS)

10.693.929 23.609,90 252.482.597,50 0,746 0,48 497

Rondônia 
(RO)

1.562.409 15.079,69  23.560.644,00 0,69 0,46 52

Roraima 
(RR)

450.479 14.075,24  6.340.601,30 0,707 0,44 15

Santa  
Catarina 
(SC)

6.248.436 24.403,28 152.482.337,20 0,774 0,39 295

São Paulo 
(SP)

41.262.199 30.235,81 1.247.595.927,40 0,783 0,45 645

Sergipe (SE) 2.068.017 11.572,51 23.932.155,20 0,665 0,5 75

Tocantins 
(TO)

1.383.445 12.461,74 17.240.135,10 0,699 0,47 139

Fonte: Da autora (2014).

continuação
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Bahia (BA) 14.016.906 11.011,02 154.340.458,80 0,66 0,49 417

Ceará (CE) 8.452.381 9.212,25 77.865.415,00 0,682 0,51 184

Distrito  
Federal (DF)

2.570.160 58.325,68 149.906.318,90 0,824 0,52 1

Espírito 
Santo (ES)

3.514.952 23.363,57 82.121.834,00 0,74 0,5 78

Goiás (GO) 6.003.788 16.252,39 97.575.930,90 0,735 0,45 246

Maranhão 
(MA)

6.574.789 6.883,25 45.255.942,80 0,639 0,43 217

Mato 
Grosso (MT)

3.035.122 19.636,77 59.599.990,70 0,725 0,47 141

Mato 
Grosso do 
Sul (MS)

2.449.024 17.767,98 43.514.207,00 0,729 0,46 79

Minas  
Gerais 
(MG)

19.593.330 17.930,04 351.380.904,90 0,731 0,46 853

Pará (PA) 7.581.051 10.268,71 77.847.596,50 0,646 0,44 44

Paraíba (PB) 3.766.528 8.481,83 31.947.058,50 0,658 0,46 223

Paraná (PR) 10.444.526 20.804,17 217.289.676,80 0,749 0,47 399

Pernam-
buco (PE)

8.796.448 10.821,04 95.186.713,30 0,673 0,5 185

Piauí (PI) 3.118.360 7.074,28 22.060.161,60 0,646 0,46 224

Rio de  
Janeiro (RJ)

15.989.929 25.461,20 407.122.793,90 0,761 0,5 92

Rio Grande 
do Norte 
(RN)

3.168.027 10.207,90  32.338.895,10 0,684 0,49 167

Rio Grande 
do Sul (RS)

10.693.929 23.609,90 252.482.597,50 0,746 0,48 497

Rondônia 
(RO)

1.562.409 15.079,69  23.560.644,00 0,69 0,46 52

Roraima 
(RR)

450.479 14.075,24  6.340.601,30 0,707 0,44 15

Santa  
Catarina 
(SC)

6.248.436 24.403,28 152.482.337,20 0,774 0,39 295

São Paulo 
(SP)

41.262.199 30.235,81 1.247.595.927,40 0,783 0,45 645

Sergipe (SE) 2.068.017 11.572,51 23.932.155,20 0,665 0,5 75

Tocantins 
(TO)

1.383.445 12.461,74 17.240.135,10 0,699 0,47 139

Fonte: Da autora (2014).

continuação
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Fonte: elaborada pela autora.

Para saber mais

Para a conhecer os principais indicadores sociais da realidade social 
e construir um diagnóstico da problemática social/regional e seus 
respectivos indicadores sociais, acesse o site: <http://www.cidades.
ibge.gov.br/xtras/home.php>.

Vamos desenvolver um processo (passo a passo) para localizar 
indicadores sociais para conhecer a realidade de seu estado, região 
e município.

1.3 Construção do diagnóstico social

Para o diagnóstico da problemática social/regional e seus 
respectivos indicadores sociais, e como aplicá-lo na políticas 
públicas sociais de atuação do serviço social:

Faça a sua pesquisa utilizando o site do IBGE:

<http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/home.php>.

Escolha o estado que deseja pesquisar:

Exemplo: Paraná, PR <http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/
uf.php?lang=&coduf=41&search=parana>.

Exemplo: Londrina <http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/
perfil.php?lang=&codmun=411370&search=parana|londrina>.

Escolha a cidade que deseja pesquisar:

Caro aluno, você tem uma variabilidade de indicadores sociais 
do seu município, como:
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O s  i n d i c a d o r e s  s o c i a i s  n a  r e a l i d a d e  b r a s i l e i r a  53

População estimada 2013 537.566
População 2010 506.701
Área da unidade territorial (km²) 1.653,075
Densidade demográfica (hab/km²) 306,52
Código do município 4113700
Gentílico londrinense
Prefeito
ALEXANDRE LOPES KIREEFF

Neste site, você vai encontrar links em que poderá pesquisar outros indi-
cadores socioeconômicos e demográficos para construção da análise de sua 
realidade local.

1. O território é muito mais do que um espaço operativo para que se 
desenvolvam ações de enfrentamento a pobreza, educação ou saúde, 
é também:

I. Um espaço de interação social entre os seus habitantes, que têm 
características culturais particulares e vivem em tempo específico, 
num espaço específico, em construção permanente e que trazem 
necessidades específicas. 

II. O território apresenta, além de um perfil demográfico, uma extensão 
geométrica, uma estrutura de equipamentos sociais que podem 
compor, por exemplo, uma rede de suporte social que precisa ser 
contemplado nas propostas de intervenção.

III. Um instrumento de mera transferência de poder e responsabili-
dade, como uma estratégia de ampliação da democracia.

Está correto afirmar:

a) Somente I, II, III estão corretas.

b) Somente II e III estão corretas.

c) Somente III está correta.

d) Somente I, II estão corretas.

e) Nenhuma das alternativas anteriores está correta.

Atividades de aprendizagem
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Neste site, você vai encontrar links em que poderá pesquisar 
outros indicadores socioeconômicos e demográficos para 
construção da análise de sua realidade local.

Atividades de aprendizagem da seção

1. O território é muito mais do que um espaço operativo para que se 
desenvolvam ações de enfrentamento a pobreza, educação ou saúde, é 
também:
I. Um espaço de interação social entre os seus habitantes, que têm 
características culturais particulares e vivem em tempo específico, num 
espaço específico, em construção permanente e que trazem necessidades 
específicas. 
II. O território apresenta, além de um perfil demográfico, uma extensão 
geométrica, uma estrutura de equipamentos sociais que podem compor, 
por exemplo, uma rede de suporte social que precisa ser contemplado nas 
propostas de intervenção.
III. Um instrumento de mera transferência de poder e responsabilidade, 
como uma estratégia de ampliação da democracia.Está correto afirmar:
a) Somente I, II, III estão corretas.
b) Somente II e III estão corretas.
c) Somente III está correta.
d) Somente I, II estão corretas.
e) Nenhuma das alternativas anteriores está correta.

2. Índice de Desenvolvimento Humano — IDH, definido como um ín-dice 
social, construído a partir da combinação de indicadores mais simples. Faz-
se necessário compreender o índice de Desenvolvimento Humano para 
analisar a realidade social em que o serviço social está inserido. O que define 
o Índice de Desenvolvimento Humano de um país?
a) É um padrão dos programas para mensurar o nível de pobreza e 
distribuição de renda de um país.
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b) É um padrão dos programas para mensurar o nível de saneamento básico 
em relação a saúde da população. 
c) É um padrão dos programas para mensurar o nível de pobreza e as 
principais políticas púbicas sociais.
d) É um padrão dos programas das Nações Unidas que, desde 1993, tem 
propósito de medir o nível de desenvolvimento de cada país, estados e 
municípios. 
e) Nenhuma das alternativas anteriores.
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Seção 2

Indicadores sociais de longevidade e da saúde

Introdução à seção

Nesta seção, apresentam-se os principais indicadores de longevidade 
e da saúde. A longevidade está correlacionada a uma qualidade de vida 
proporcionada pelo padrão de saúde e bem-estar. Assim, propõe-se 
estudar, no primeiro momento, os indicadores de longevidade e depois 
os indicadores da saúde.

Com a ampliação do conceito de saúde, as condições de moradia 
e do domicílio também são fatores determinantes para esta e são 
estreitamente ligadas com o nível socioeconômico da população. 
Isso também se aplica à cobertura e qualidade do saneamento básico 
(abastecimento de água, coleta de esgotos, de lixo e destinação das 
águas pluviais). É importante ressaltar que atualmente convive-se com 
desigualdade regional em relação ao saneamento básico, entre outros 
indicadores determinantes de mensuração da qualidade de vida e saúde 
da população.

Percebem-se diferenças em todo o Brasil, encontram-se estados 
com áreas de vulnerabilidade social, ou mesmo em municípios 
considerados com o IDH alto, como Brasília, que é referência do maior 
IDH do país, encontram-se áreas das periferias com risco social. Isso 
reflete diretamente na condição de saúde da população, visto que, 
diante de um serviço precário de saneamento, ocorre uma exposição 
a agentes poluentes nocivos à saúde, por exemplo, índices elevados de 
doenças respiratórias e cardiovasculares, principalmente entre idosos 
que apresentam maior fragilidade na saúde.

Esta seção, neste primeiro momento, apresentará os principais 
indicadores sociais de expectativa de vida do brasileiro.

2.1 Indicadores sociais de longevidade

No período recente, o processo de envelhecimento populacional 
vem sofrendo significativas transformações em nível mundial, com 
exceção dos países da África (JANETA, 1999; WHO, 2005). Todos os 
demais continentes vêm enfrentando alterações com o aumento da 
expectativa de vida e do perfil demográfico.
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Segundo o Instituto de Pesquisa e Geografia e Estatística — IBGE 
(2010), no Brasil, os idosos somam aproximadamente 21,7 milhões, 
representando 11% da população total, e a projeção para 2050 é que 
cheguem a 23,6% da população, colocando o país entre os cinco 
maiores em contingente de idosos no mundo.

De acordo com Batista (2008); IBGE (2000), o número de idosos, 
em 1940, era de aproximadamente 1,6 milhões e a expectativa de vida 
correspondia a 47,74 anos. Em 1970, essas variáveis passaram para 4,7 
milhões de idosos e 52,67 anos, respectivamente. Em 2000, tem-se um 
crescimento dessa população, passando para cerca de 14,5 milhões e a 
expectativa de vida de 65,78 anos. As projeções para 2020 mostram um 
total em torno de 30,9 milhões e as pessoas vão viver cerca de 75,60 
anos (Tabela 2.2).

Segundo o IGBE (2013) os indicadores sociais demográficos 
compõem análise de um grupo de indicadores diante da estrutura 
etária e pelas das taxas de fecundidade, taxas de mortalidade e taxas 
de migração. Os indicadores de fecundidade, que refere a taxa de 
fecundidade total (mede o número médio de filhos nascidos vivos que 
uma mulher teria no fim do período reprodutivo). Para 2012, a taxa de 
fecundidade correspondia a 1,8 filho por mulher, onde concentra-se o 
maior valor no Acre de 2,7 filhos por mulher, e o menor valor é 1,6 filho 
por mulher no Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do 
Sul e Distrito Federal.

Fonte: elaborada pela autora.

Tabela 2.2 | Crescimento da expectativa de vida no Brasil
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De acordo com Batista (2008); IBGE (2000), o número de idosos, em 1940, 
era de aproximadamente 1,6 milhões e a expectativa de vida correspondia a 
47,74 anos. Em 1970, essas variáveis passaram para 4,7 milhões de idosos e 
52,67 anos, respectivamente. Em 2000, tem-se um crescimento dessa popu-
lação, passando para cerca de 14,5 milhões e a expectativa de vida de 65,78 
anos. As projeções para 2020 mostram um total em torno de 30,9 milhões e as 
pessoas vão viver cerca de 75,60 anos (Tabela 2.2).

Segundo o IGBE (2013) os indicadores sociais demográficos compõem 
análise de um grupo de indicadores diante da estrutura etária e pelas das taxas 
de fecundidade, taxas de mortalidade e taxas de migração. Os indicadores de 
fecundidade, que refere a taxa de fecundidade total (mede o número médio 
de filhos nascidos vivos que uma mulher teria no fim do período reprodutivo). 
Para 2012, a taxa de fecundidade correspondia a 1,8 filho por mulher, onde 
concentra-se o maior valor no Acre de 2,7 filhos por mulher, e o menor valor é 
1,6 filho por mulher no Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande 
do Sul e Distrito Federal.

Tabela 2.2 Crescimento da expectativa de vida no Brasil

Ano Número de idosos Expectativa de vida

1940 1,6 milhões 47,74 anos

1970 4,7 milhões 52,67 anos

2000 14,5 milhões 65,78 anos

2020 30,9 milhões 76,1 anos

Fonte: Da autora (2014).

A pirâmide etária brasileira se alterou na última década. Em 2000, as crian-
ças de até 4 anos de idade representavam 9,64% da população brasileira; em 
2010, passou-se para 7,17%. As crianças de 5 a 9 anos representavam 9,74% 
do total e esse percentual caiu para 7,79%. A população de jovens de 24 
anos somava 49,68% dos brasileiros, já no período destacado representavam 
41,95%. A queda da taxa de fecundidade e da mortalidade infantil, aliadas à 
maior expectativa de vida da população, explicam essa mudança do padrão 
demográfico (IBGE, 2010).

Nesse contexto, tem-se no Brasil uma inversão na pirâmide demográfica, 
pois o estreitamento significativo ocorrido na base da pirâmide etária aponta 
a redução do contingente das crianças e adolescentes e a queda dos níveis de 

ESTATÍSTICA.indb   56 7/17/14   9:28 AM

A pirâmide etária brasileira se alterou na última década. Em 2000, 
as crianças de até 4 anos de idade representavam 9,64% da população 
brasileira; em 2010, passou-se para 7,17%. As crianças de 5 a 9 anos 
representavam 9,74% do total e esse percentual caiu para 7,79%. A 
população de jovens de 24 anos somava 49,68% dos brasileiros, já 
no período destacado representavam 41,95%. A queda da taxa de 
fecundidade e da mortalidade infantil, aliadas à maior expectativa de 
vida da população, explicam essa mudança do padrão demográfico 
(IBGE, 2010).
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Nesse contexto, tem-se no Brasil uma inversão na pirâmide 
demográfica, pois o estreitamento significativo ocorrido na base 
da pirâmide etária aponta a redução do contingente das crianças e 
adolescentes e a queda dos níveis de fecundidade. O alargamento da 
pirâmide refere-se ao aumento da expectativa de vida. Com a queda 
da taxa de natalidade, o Brasil está passando por um processo de 
envelhecimento de sua população, que em 2050 poderá apresentar 
uma estrutura etária semelhante à atual estrutura dos países 
desenvolvidos, como Japão, França e Estados Unidos (KILSZTAJN, 
2000).

Em 2010, tinha-se 4.840.724 pessoas nessa faixa etária. Isso 
representou um aumento de 35,43%. No caso daquelas com idade de 
70 a 79 anos, o crescimento foi de 39,78%, elevando-se de 4.510.626 
(2000) para 6.305.008 pessoas (2010). Já a população de 80 a 89 anos 
passou de 1.564.217 em 2000 para 2.486.415 idosos em 2010 (ou 
seja, expansão de 58,96%). Os idosos com 90 a 99 anos tiveram um 
crescimento de 80,64% (variando de 235.209 em 2000 para 424.876 
idosos em 2010). Por fim, a população com mais de 100 anos de idade 
apresentou um decréscimo, variando de 24.383 para 24.233, isto é, 
queda de 0,62% (IBGE, 2010a).

Dessa forma, os indicadores sociais relacionados com o perfil 
demográfico demonstram o crescente aumento da população idosa, 
com projeções de aumento a cada ano. A estrutura etária do país está 
mudando, sendo que o grupo populacional relacionado à faixa etária 
acima de 60 (sessenta) anos é o mais crescente.

Esse fato, associado à queda dos níveis de fecundidade, redução 
da taxa de natalidade, aumento da expectativa de vida e do número de 
idosos, tem contribuído para a inversão dessa pirâmide, havendo um 
estreitamento na sua base e um alargamento do seu topo.

A escolaridade dos idosos brasileiros é ainda considerada baixa: 
30,7% tinham menos de um ano de instrução. Pouco menos de 12,0% 
viviam com renda domiciliar per capita de até 1⁄2 salário mínimo e 
cerca de 66% já se encontravam aposentados. A medida que a pessoa 
envelhece, maiores são as chances de contrair uma doença crônica; 
basta verificar que somente 22,6% das pessoas de 60 anos ou mais de 
idade declararam não possuir doenças, para aqueles de 75 anos ou 
mais, esta proporção cai para 19,7%, quase metade (48,9%) dos idosos 
sofria de mais de uma doença crônica , no subgrupo de 75 anos ou 
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mais, a proporção atingia mais da metade (54,0%).

Entre as doenças crônicas, a hipertensão é a que mais se destaca 
em todos os subgrupos de idosos, com proporções em torno de 50%. 
Doenças como dores de coluna (ou costas) e artrite ou reumatismo 
atingem 77,4% dos idosos.

A projeção para 2050 é de que os dois grupos se igualarão em 
18%. E mais: pela Revisão 2004 da Projeção de População do IBGE, 
em 2062 o número de brasileiros vai parar de aumentar (IBGE, 
2010b).

Questão para reflexão

O que significa transição epidemiológica no Brasil?

O país atravessa um período de transição epidemiológica em que 
doenças infectoparasitárias coexistem com a crescente prevalência de 
doenças crônico-degenerativas.

Antes, a prevalência era de doenças transmissíveis. No período atual, 
tem-se o predomínio das doenças crônico-degenerativas e aquelas 
causadas por fatores externos. Logo, existe uma predominância de 
doenças crônicas e suas complicações, que demandam, em muitos 
casos, os serviços de saúde (medicamentos, consultas médicas e 
internações hospitalares de longa duração), gerando assim maiores 
gastos para o governo. As enfermidades para essa nova situação podem 
ser: sequelas do acidente vascular cerebral (AVC), fraturas após quedas 
e limitações provocadas pela insuficiência cardíaca e doença pulmonar 
obstrutiva crônica, além de amputações e cegueira provocadas pelo 
diabetes, e a dependência determinada pela demência de Alzheimer, 
entre outras (DUARTE et al., 2012; ARAÚJO, 2012).

Em 2010, as doenças crônicas representavam 73,9% dos óbitos 
no Brasil, dos quais 80,1% foram por doença cardiovascular, câncer, 
doença respiratória crônica ou diabetes (DUARTE et al., 2012).

Nesse contexto, deixou-se de conviver com as doenças infecciosas 
e parasitoses para deparar-se com as novas demandas da saúde 
relacionadas às morbidades e à mortalidade. Modifica-se o perfil 
da população idosa do Brasil, ao invés de processos agudos que 
se resolvem rapidamente por meio da cura ou do óbito, tornam-se 
predominantes as doenças crônicas e suas complicações. Isso implica 
décadas de utilização dos serviços de saúde, com prolongadas e 
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continuas internações hospitalares no Sistema Único de Saúde — SUS.

As transformações demográficas e o controle epidemiológico 
refletem as mudanças dos padrões de morbidade e mortalidade, na 
proporção em que aumenta a expectativa de vida do brasileiro. Tem-
se uma expansão na possibilidade de ocorrerem complicações com a 
saúde desse segmento da população.

Para saber mais

Conheça o Cadernos de Atenção Básica, n. 19, da Secretaria de Atenção 
à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Envelhecimento e saúde 
da pessoa idosa/Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, 
Departamento de Atenção Básica — Brasília: Ministério da Saúde, 2006.

Disponível em: <http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/cadernos_
ab/abcad19.pdf>.

2.2 Indicadores sociais da saúde

Os indicadores de saúde, se forem gerados de forma regular e 
manejados em um sistema dinâmico, formam instrumento principal 
para a gestão e avaliação da situação de saúde, em todos os níveis de 
saúde no país, estado, região ou município.

É comum, quando se refere a medir a saúde, avaliar-se doença 
ou morte, mas o correto está em mensurar por meio de indicadores 
“positivos” de saúde, mas se compreende como dificuldades de 
entendimento a análise de alguns indicadores como natalidade e 
fecundidade: positivos ou negativos (REDE, 2002).

Os indicadores de saúde são avaliações resumidas que informam/
refletem determinadas características do estado de saúde e do 
desempenho do sistema de saúde.

O processo de construção de um indicador para a saúde com 
como diretrizes segundo a REDE (2008):

• A qualidade de um indicador depende das propriedades dos 
componentes utilizados em sua formulação (frequência de casos, 
tamanho da população em risco etc.).

• A precisão dos sistemas de informação empregados (registro, 
coleta, transmissão dos dados etc.).

• O grau de excelência de um indicador deve ser definido por sua 
validade (capacidade de medir o que se pretende).
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• A confiabilidade (reproduzir os mesmos resultados quando 
aplicado em condições similares).

• A validade de um indicador é determinada pelas características 
de sensibilidade (medir as alterações desse fenômeno).

• A especificidade (medir somente o fenômeno analisado).

• A mensurabilidade (basear-se em dados disponíveis ou fáceis 
de conseguir).

• A relevância (responder a prioridades de saúde).

• O custo-efetividade (os resultados justificam o investimento de 
tempo e recursos).

É necessário trabalhar com a definição sistemática, um elenco 
mínimo de indicadores voltados para diferentes finalidades como 
gestão, monitoramento e avaliação para cada um dos níveis do 
sistema de saúde.

As principais modalidades de indicadores de saúde são:

• Mortalidade/sobrevivência.

• Morbidade/gravidade/incapacidade.

• Nutrição/crescimento e desenvolvimento.

• Aspectos demográficos.

• Condições socioeconômicas.

• Saúde ambiental.

• Serviços de saúde (REDE, 2008).

Mortalidade/sobrevivência: refere-se a um determinado 
percentual dos óbitos da população por faixa etária em uma 
determinada região geográfica. O percentual de causa de 
doenças e de mortalidade está fortemente associado ao nível 
de desenvolvimento social de uma região. Em regiões mais 
desenvolvidas, com maior atendimento de saúde, maior cobertura da 
infraestrutura urbana básica e de nível de renda familiar mais elevado, 
estas doenças pendem precedência como causa de mortalidade 
mais importantes para chamadas enfermidades “modernas”, como 
são tidas as doenças crônico-degenerativas, acidentes de trânsito e 
demais mortes violentas (REDE, 2008).

O que definimos anteriormente como alteração do padrão 
epidemiológico — antes as causas de mortalidades se concentravam 
nas doenças parasitárias — atualmente passou a se concentrar 
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nas doenças crônico-degenerativas, com enfoque nas doenças 
cardiovasculares.

Os indicadores sociais da saúde no Brasil:

Segundo o IBGE (2013, p. 206), em relação à mortalidade infantil:

A meta internacional aplicada ao Brasil é reduzir a 
mortalidade na infância para 17,9 óbitos por 1.000 
nascidos vivos até 2015. Os dados mostram essa tendência 
de redução, chegando-se perto do objetivo em 2010, 
com 18,6 óbitos por 1.000 nascidos vivos, enquanto a 
mortalidade era de 53,7 óbitos por 1.000 nascidos vivos 
no ano-base (1990). Os dados mostram uma expressiva 
redução no País, com destaque para o Nordeste, mas 
ainda subsistem, no entanto, fortes diferenças regionais. 
Em 2010, a taxa era de 15,5 para o Sul, e 25,0 e 22,1 para 
Norte e Nordeste.

A mortalidade materna tem sua importância destacada no 
documento Saúde Brasil 2011: uma análise da situação de 
saúde e a vigilância da saúde da mulher, do Ministério da 
Saúde: “A mortalidade materna é um indicador sensível 
à qualidade de vida de uma população. Isso porque esse 
indicador se refere a mortes precoces, evitáveis, que em 
sua quase totalidade atingem as mulheres com menor 
acesso aos bens sociais, configurando-se como uma grave 
violação dos direitos humanos das mulheres” (IBGE, 2013, 
p. 209, apud MORTALIDADE, 2012a, p. 347).

Diante da importância da Saúde Materna (IBGE, 2013), o Brasil 
apresenta como meta a redução, com acompanhamento e 
investigação das causas da mortalidade materna.

Outro aspecto importante é a questão de investimentos em 
promoção e prevenção no que tange à saúde, com exames de 
controle e prevenção; um exemplo é a mamografia para mulheres, 
com o enfoque de prevenção de câncer de mama.

[…] é possível observar no Brasil um aumento dos 
equipamentos existentes em estabelecimentos de saúde 
de 2002 a 2009, principalmente na rede pública (118%) 
e nos estabelecimentos privados que prestam serviços 
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ao SUS (75%), sendo que a rede privada não disponível ao 
SUS ainda concentrava, em 2009, 49% destes equipamentos 
(2.037 mamógrafos). A distribuição dos mamógrafos 
reproduz desigualdades regionais, com menores taxas por 
100 mil habitantes no Norte e Nordeste (IBGE, 2013, p. 211).

Concorrem também para as alterações neste quadro a redução da 
mortalidade infantil, as migrações e a urbanização, as transformações 
econômica e cultural, a reorganização na composição e tamanho da 
família, entre outros fatores. Um dos resultados desse conjunto de 
mudanças é o progressivo envelhecimento da população, gerando 
impactos e novas demandas para o sistema de saúde (IBGE, 2010).

O perfil epidemiológico do país também teve importante alteração 
com reflexos na morbimortalidade, cujo padrão caracterizado 
por doenças e óbitos por causas infecciosas e transmissíveis vem 
sendo progressivamente substituído pelo de doenças crônicas, 
degenerativas e causas externas ligadas a acidentes e violência.

A taxa de mortalidade infantil no Brasil continua em declínio, 
passando de 31,7%, em 1999, para 22,5%, em 2009, o que 
corresponde a uma queda de 29,0% no período (IBGE, 2010).

A melhoria das condições de habitação, particularmente o 
aumento relativo do número de domicílios com saneamento básico 
adequado, vem contribuindo para reduzir as mortes infantis. O Rio 
Grande do Sul foi o estado que registrou a menor taxa de mortalidade 
infantil em 2009 (12,7%), e Alagoas, com 46,4%, apresentou a mais 
elevada (IBGE, 2010).

Somente 62,6% dos domicílios urbanos brasileiros apresentam 
condições simultâneas de abastecimento de água por rede geral, 
esgotamento sanitário também por rede geral e lixo coletado 
diretamente.

O acesso à água potável é a manifestação primeira de uma vida 
saudável e indicador constante das recomendações internacionais 
para monitoramento da qualidade de moradia dos indivíduos. Assim, 
pode-se observar que 93,5% dos domicílios brasileiros têm acesso a 
serviço de abastecimento de água por rede geral (IBGE, 2010).

Dos domicílios brasileiros, 68,3% têm acesso a serviços de 
esgotamento sanitário por rede coletora, porém, neste caso, essa 
média esconde importantes diferenças regionais. Na região Norte, 
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apenas 16,6% dos domicílios tinham acesso ao serviço público de 
esgotamento sanitário (IBGE, 2010).

Em 2008, na região Sul, 63,8% das mortes notificadas ao Sistema 
de Informações sobre Mortalidade, do Ministério da Saúde, foram 
de indivíduos de 60 anos ou mais de idade (IBGE, 2010).

Na região Norte, este indicador atingiu 47,6% dos óbitos. A 
redução das mortes por doenças parasitárias e infecciosas ocorridas 
nas regiões Nordeste e Norte do país atingiram proporções inferiores 
a 8,0% em 2008 (IBGE, 2010).

No que tange à mortalidade, pela crescente concentração dos 
óbitos em idades mais elevadas, o perfil para os idosos reproduz, 
em parte, os principais grupos de causas de mortes da população 
como um todo, sendo as doenças do aparelho circulatório, com 
37,5% das mortes, a causa majoritária. Os óbitos por neoplasias 
representaram 16,9% do total de mortes de idosos e, em seguida, a 
maior proporção foi daqueles relacionados às doenças do aparelho 
respiratório (IBGE, 2010).

As agressões (homicídios) representaram parcela significativa das 
mortes entre os jovens e adultos jovens. Para o conjunto de óbitos 
de homens de 15 a 19 anos de idade, os homicídios foram causas 
de 57,4% das mortes. Entre os adultos jovens de 20 a 29 anos, do 
mesmo sexo, a proporção atingiu 53,8%, no ano de 2008.

O quadro epidemiológico, cuja magnitude dos óbitos por 
acidentes de trânsito, homicídios e suicídios se destaca, é fator de 
grande impacto para as emergências e os demais serviços de saúde 
no país (IBGE, 2010).

Porém, ainda convivemos com as doenças chamadas 
negligenciadas, como o caso da malária, segundo o IBGE (2013, 
p.91) “[...] no mais recente balanço epidemiológico elaborado pelo 
Ministério da Saúde, foram assinalados 309.312 casos de malária em 
2009, 334.709 em 2010 e cerca de 265.000 em 2011, dos quais a 
Amazônia concentra 99,7% dos casos do país”.

Os parâmetros do Ministério da Saúde são de 2,5 a 3 leitos por mil 
habitantes. A taxa nacional em 2009 foi de 2,3 leitos/mil habitantes. 
A região Sul foi a única que atingiu o parâmetro oficial, com 2,6 
leitos, enquanto as regiões Norte e Nordeste continuaram as mais 
desprovidas (1,8 e 2,0 leitos por mil habitantes, respectivamente) 
(IBGE, 2010).
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A ampla cobertura de vacinação para doenças como poliomielite 
e tuberculose, além da redução de aproximadamente 75% no 
número de crianças de até 5 anos de idade desnutridas, melhoria 
do nível educacional das mulheres, mostrados no IDS 2010, foram 
alguns dos fatores que levaram à redução de 50% na mortalidade 
infantil (crianças com menos de 1 ano de idade) entre 1990 e 2008, 
de 47 por mil nascidos vivos para 23,3 por mil (IBGE, 2010).

Questão para reflexão

Quais são as principais causa de morbidade no Brasil?

2.3 Principais sistemas e fontes de informação em saúde

• Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM).

• Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC).

• Sistema de Informações de Agravos de Notificação (SINAM).

• Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS).

• Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS).

• Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES).

• Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunização 
(SI-PNI).

• Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Malária 
(SIVEP-malária).

• Sistemas de Informações para a Gestão do Trabalho em Saúde.

• Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde 
(SIOPS).

• Sistema de Informações de Beneficiários (SIB).

2.3.1 O que representa o Datasus

É um sistema de dados informatizados do Ministério de Saúde 
que tem como propósito subsidiar com indicadores sobre as 
questões que envolvem a saúde no país. É um orgão do Sistema 
Único de Saúde — SUS, responsável pelo gerenciamento do sistema 
ambulatorial e hospitalar deste.

As principais referências, como número de leitos, atendimentos 
ambulatoriais, atendimento hospitalar, cobertura de vacina, são 
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dados periodicamente atualizados, em que se podem encontrar 
fontes confiáveis de referência.

Ao Departamento de Informática do SUS — Datasus compete:

I — fomentar, regulamentar e avaliar as ações de 
informatização do SUS, direcionadas para a manutenção 
e desenvolvimento do sistema de informações em saúde e 
dos sistemas internos de gestão do Ministério;
II — desenvolver, pesquisar e incorporar tecnologias de 
informática que possibilitem a implementação de sistemas
e a disseminação de informações necessárias às ações 
de saúde, em consonância com as diretrizes da Política 
Nacional de Saúde;
III — manter o acervo das bases de dados necessárias ao 
sistema de informações em saúde e aos sistemas internos
de gestão institucional;
IV — assegurar aos gestores do SUS e órgãos congêneres 
o acesso aos serviços de informática e bases de dados, 
mantidos pelo Ministério;
V — definir programas de cooperação técnica com 
entidades de pesquisa e ensino para prospecção e 
transferência de tecnologia e metodologia de informática 
em saúde, sob a coordenação do Secretário-Executivo;
VI — apoiar estados, municípios e o Distrito Federal, na 
informatização das atividades do SUS.

Para saber mais

Para conhecer os principais indicadores de saúde no Brasil, nos estados 
e nos municípios, você poderá explorar o site do Datasus. A atividade 
está disponível em:<http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php>.

Atividades de aprendizagem da seção

1. De acordo com o IBGE (2010), o Censo 2010 indica que a pirâmide etária 
brasileira se alterou na última década. Em 2000, as crianças de até 4 anos de 
idade representavam 9,64% da população brasileira, hoje são 7,17%. As de 5 a 
9 eram 9,74%, percentual que caiu para 7,79%. A população com até 24 anos 
somava 49,68% dos brasileiros há 10 anos, hoje constituem 41,95%. Os com 
mais de 60 anos representa-vam 8,5% da população total, com as projeções 
para 2020 para 30,9 milhões que representarão, aproximadamente, 14% da 
população total. Diante do texto, em relação aos indicadores sociais de 
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expectativa de vida e taxa de natalidade, assinale a opção correta:
a) Nos países desenvolvidos, a estrutura etária concentra-se nos jovens 
ativamente em idade de produção, com poucos idosos inativos.
b) Nos países desenvolvidos encontra-se um alto número de adoles-centes 
e jovens e número reduzidos de idosos.
c) Somente nos paíse subdesenvolvidos é alto o número de idosos; nos 
países desenvolvidos a média é proporcional de jovem e adultos com os 
idosos.
d) A população adulta apresenta uma porcentagem expressiva de idosos, 
representando um reflexo da mudança da pirâmide etária, é caracterizada 
pela presença marcante, consequência do baixo crescimento na taxa de 
natalidade e uma elevada expectativa de vida da população brasileira. 
e) Nenhuma das alternativas anteriores.

2. Segundo o IBGE, “40% das mortes são causadas por doenças curá-veis”, 
podemos afirmar que isto ocorre devido:
a) A falta de interesse da população em cuidados com a saúde.
b) A falta de políticas públicas sociais adequadas que garantam os 
atendimentos necessários, com qualidade e compromisso.
c) Equipes de profissionais da saúde que não gostam de atender à população 
que se encontra mais vulnerável.
d) A falta de legislação que garanta os direitos sociais
e) Nenhuma das alternativas anteriores.
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Seção 3

Indicadores sociais da educação

Introdução à seção

3.1 Introdução

Vamos trabalhar com os principais indicadores sociais para mensurar 
o acesso à política de educação, bem com índices que propõem uma 
educação de qualidade, pois compreende-se que, para a composição da 
análise, correspondem a uma medida por uma combinação da taxa de 
alfabetização de adultos, como a taxa combinada de matrícula nos níveis 
de ensino fundamental, médio e superior, e o impacto do investimento 
na educação em outras políticas públicas sociais.

3.2 Educação no Brasil

De acordo com a legislação vigente — Emenda Constitucional n. 14, 
de 12 de setembro de 1996, e Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996 
(BRASIL, 1996), é de competência do governo federal atuar no ensino 
superior e prestar assistências técnica e financeira às esferas estadual e 
municipal. Aos estados, e ao Distrito Federal, cabem as responsabilidades 
da oferta dos ensinos fundamental e médio, e, aos municípios, a oferta 
do ensino fundamental e educação infantil. A fase inicial escolar para as 
crianças até 5 anos de idade é a educação infantil em creches ou pré-
escolas; a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios — PNAD (IBGE, 
2010) mostra que o grupo de crianças até 5 anos de idade apresentava 
uma taxa de escolarização de 38,1%; em 1999, essa proporção era de 
apenas 23,3%. É importante observar que nas áreas rurais, onde a oferta 
de estabelecimentos para este segmento populacional é mais reduzida, 
o crescimento foi também bastante significativo, passando de 15,2% para 
28,4%. Na faixa etária de 6 a 14 anos, é possível dizer que, desde meados 
da década de 1990, praticamente todas as crianças brasileiras já estavam 
frequentando escola. Na faixa etária constituída por adolescentes de 
15 a 17 anos, a proporção é menos favorável, pois, em 2009, a taxa 
alcançou 85,2% daquele contingente. A escolarização dos adolescentes 
de 15 a 17 anos no nível médio não está universalizada. Houve uma 
melhora em relação a 1999, mas ainda cerca de metade deles estava 
no nível adequado, em 2009, para sua faixa etária; este indicador, para 
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os adolescentes residentes na região Nordeste, revela uma grande 
disparidade territorial, porque, em 2009, apenas 39,2% estavam no nível 
médio, não chegando a atingir os 42,1% alcançados pelos adolescentes 
residentes na região Sudeste em 1999. A taxa de escolarização líquida, 
analisada pelos quintos do rendimento mensal familiar per capita, revela 
fortes desigualdades entre os mais pobres e os mais ricos.

No primeiro quinto (os 20% mais pobres), somente 32,0% dos 
adolescentes de 15 a 17 anos de idade estavam no ensino médio, 
enquanto no último quinto (20% mais ricos), essa oportunidade atingia 
quase 78% do grupo, revelando que a renda familiar exerce grande 
influência na adequação idade/série frequentada (IBGE, 2010).

Questão para reflexão

Por que a educação é fundamental para o desenvolvimento social de 
um país?

A mensuração da escolaridade da população jovem de 18 a 24 anos 
de idade com 11 anos de estudo é considerada essencial para avaliar a 
eficácia do sistema educacional de um país, bem como a capacidade 
de uma sociedade para combater a pobreza e melhorar a coesão 
social, segundo avaliação da Comissão das Comunidades Europeias 
(IBGE, 2010).

Quanto às pessoas de 18 a 24 anos de idade que têm 11 anos de 
estudo, procurou-se verificar se este grupo se mantinha frequentando 
escola, e os resultados mostraram que somente 5,4% daqueles que 
haviam obtido este nível de escolaridade permaneciam na escola em 
2009, cerca de 15,1% dos jovens desta faixa etária apresentavam 11 
anos ou mais de estudo, dentre os quais 10,7% continuavam os estudos 
(IBGE, 2013).

Em 2009, a maioria dos estudantes de 18 a 24 anos ainda frequentava 
nível de ensino abaixo do recomendado para a faixa etária, contudo, de 
1999 para 2009, houve uma melhora, com decréscimo na frequência 
aos ensinos fundamental e médio e aumento na presença ao nível 
superior (IBGE, 2013).

De acordo com o Censo Demográfico de 2010 (IBGE, 2013), 
buscou-se estimar a proporção de crianças de 7 a 14 anos: cerca de 1,8 
milhão de crianças ainda não sabiam ler ou escrever, e entre jovens de 
15 a 24 anos de idade que não sabiam ler ou escrever — o total era de 
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647,0 mil analfabetos. Em ambos os casos, a ampla maioria encontrava-
se na região Nordeste (cerca de 54% e 62%, respectivamente) e, em 
seguida, na região Sudeste (cerca de 22% e 19%, respectivamente). 
Convém lembrar que a taxa de alfabetização do grupo etário de 15 a 
24 anos é um indicador constante nos Objetivos de Desenvolvimento 
do Milênio, em seu segundo compromisso, que visa atingir o ensino 
básico universal.

De acordo com o IBGE (2013), nos anos de 2002 a 2012, a 
escolaridade média da população de 25 anos ou mais encontrava-se 
em 6,1 anos e passou a 7,6 anos de estudo, o que vem demonstrando 
a maior oportunidade de acesso à rede de ensino, porém, apenas 
40,1% dessa faixa etária alcançam 11 anos ou mais anos de estudo, 
o que significa que quase 60% ficam à margem da continuidade 
dos estudos, abandonando pelas mais diversas questões, cabendo o 
questionamento. A análise da média de anos de estudo por quintos 
do rendimento familiar per capita evidencia que o incremento de 
escolaridade foi mais intenso para o quinto inferior, cujo aumento foi 
de 58%, enquanto o quinto superior apresentou uma elevação de 10% 
na média de anos de estudo entre 2002 e 2012 (IBGE, 2013, p. 126).

Questão para reflexão

Por que quase 60% da população jovem, com 24 anos ou mais, pararam 
de estudar?

Tabela 2.3 | Escolaridade da população de 15 anos ou mais — BRASIL/2010 base de 
dados Censo Demográfico IBGE 2010 — (Datasus, 2013)

O s  i n d i c a d o r e s  s o c i a i s  n a  r e a l i d a d e  b r a s i l e i r a  69

22% e 19%, respectivamente). Convém lembrar que a taxa de alfabetização 
do grupo etário de 15 a 24 anos é um indicador constante nos Objetivos de 
Desenvolvimento do Milênio, em seu segundo compromisso, que visa atingir 
o ensino básico universal.

De acordo com o IBGE (2013), nos anos de 2002 a 2012, a escolaridade 
média da população de 25 anos ou mais encontrava-se em 6,1 anos e passou a 
7,6 anos de estudo, o que vem demonstrando a maior oportunidade de acesso 
à rede de ensino, porém, apenas 40,1% dessa faixa etária alcançam 11 anos 
ou mais anos de estudo, o que significa que quase 60% ficam à margem da 
continuidade dos estudos, abandonando pelas mais diversas questões, cabendo 
o questionamento. A análise da média de anos de estudo por quintos do rendi-
mento familiar per capita evidencia que o incremento de escolaridade foi mais 
intenso para o quinto inferior, cujo aumento foi de 58%, enquanto o quinto 
superior apresentou uma elevação de 10% na média de anos de estudo entre 
2002 e 2012 (IBGE, 2013, p. 126).

Por que quase 60% da população jovem, com 24 anos ou mais, pa-
raram de estudar?

Questões para reflexão

Tabela 2.3  Escolaridade da população de 15 anos ou mais — BRASIL/2010 base de dados Censo 
Demográfico IBGE 2010 — (Datasus, 2013)

Região/Unidade da 
Federação

Sem 
instrução/1º 
ciclo fund. 
incompleto

1º ciclo fund. 
completo/2º 

ciclo 
incompleto

2º ciclo 
fund. 

completo ou 
mais

Não 
determinada

Total

Região Norte 2.923.926 1.457.488 5.307.544 1.153.392 10.842.350

Rondônia 309.837 151.923 534.517 130.515 1.126.792

Acre 154.237 43.270 232.329 52.921 482.757

Amazonas 555.256 313.320 1.216.891 228.549 2.314.016

Roraima 69.454 30.567 170.806 27.649 298.476

Pará 1.486.213 746.223 2.374.675 588.596 5.195.707

Amapá 86.460 50.415 266.895 40.762 444.532

Tocantins 262.469 121.770 511.431 84.400 980.070

continua
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70 I N D I C A D O R E S  S O C I A I S

Região Nordeste 12.313.400 5.261.099 17.544.303 3.699.094 38.817.896

Maranhão 1.540.841 585.487 1.991.901 409.489 4.527.718

Piauí 830.227 298.161 950.238 204.250 2.282.876

 Ceará 1.899.638 716.068 3.014.007 614.151 6.243.864

Rio Grande do 
Norte

665.164 343.797 1.140.645 224.075 2.373.681

Paraíba 965.178 389.626 1.180.453 265.764 2.801.021

Pernambuco 1.906.248 927.570 3.012.072 660.780 6.506.670

Alagoas 772.774 335.115 879.045 208.472 2.195.406

Sergipe 456.552 217.270 688.507 143.469 1.505.798

Bahia 3.276.778 1.448.005 4.687.435 968.644 10.380.862

Região Sudeste 11.993.372 8.021.255 36.955.379 5.533.539 62.503.545

 Minas Gerais 3.723.189 2.174.092 7.733.529 1.482.361 15.113.171

Espírito Santo 589.113 374.983 1.466.310 256.900 2.687.306

Rio de Janeiro 1.970.749 1.619.818 7.850.093 1.102.159 12.542.819

São Paulo 5.710.321 3.852.362 19.905.447 2.692.119 32.160.249

Região Sul 4.209.181 3.068.053 11.871.859 2.128.496 21.277.589

Paraná 1.812.450 1.110.318 4.414.480 669.746 8.006.994

Santa Catarina 911.391 647.311 2.821.837 480.248 4.860.787

Rio Grande do Sul 1.485.340 1.310.424 4.635.542 978.502 8.409.808

Região Centro-
-Oeste

2.195.212 1.374.491 5.991.503 972.541 10.533.747

Mato Grosso do Sul 406.682 276.593 963.261 170.347 1.816.883

Mato Grosso 534.449 285.974 1.180.105 234.558 2.235.086

Goiás 1.019.430 618.223 2.468.846 425.688 4.532.187

Distrito Federal 234.651 193.701 1.379.291 141.948 1.949.591

Fonte: Da autora (2014).

Para conhecer a realidade apresentada sobre a educação no Brasil, acesse o vídeo: A Realidade 
Sobre a Educação Pública Brasileira, apresentado no programa Fantástico da Rede Globo 
de TV, em 9 mar. 2014. 

Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=m0DbXkypSfU>.

Para saber mais

continuação
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Fonte: elaborada pela autora.

Para saber mais

Para conhecer a realidade apresentada sobre a educação no 
Brasil, acesse o vídeo: A Realidade Sobre a Educação Pública 
Brasileira, apresentado no programa Fantástico da Rede Globo de 
TV, em 9 mar. 2014. Disponível em: <http://www.youtube.com/
watch?v=m0DbXkypSfU>.

Atividades de aprendizagem da seção

1. Filhos de mulheres com até 3 anos de estudo têm 2,5 vezes mais risco 
de morrer antes dos 5 anos que os de mulheres com 8 anos ou mais de 
estudo. A taxa de mortalidade para as crianças do primeiro grupo é de 49,3 
por mil nascidos vivos, enquanto para as do segundo grupo é de 20 por 
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mil. Atribui-se essa diferença a uma maior percepção da mãe escolarizada 
quanto aos cuidados com a higiene e a saúde dos filhos (<http://www.ibge.
gov.br/home/presidencia/noticias/13042004sintese2003html.shtm>).De 
acordo com a citação, podemos constatar:
a) A educação representa o órgão implementador dos benefícios 
assistenciais, entre os quais o BPC — Benefício de Prestação Continuada. 
b) A educação sistematiza o conteúdo da Lei Orgânica da Assis-tência Social, 
definindo as competências de cada instância de governo. 
c) A educação é a base dos investimentos de políticas públicas, assim 
teremos uma população informada e capaz de se organizar para reivindicar 
seus direitos de cidadãos.
d) A educação delimita as ações do Governo Federal em relação à assistência 
social. 
e) A educação organiza os serviços socioassistenciais obedecendo às 
seguintes referências: vigilância socioeducacional; proteção social e 
garantia de direitos.

2. Os indicadores permitem uma avaliação mais cuidadosa das ações dos 
governos no que se refere à administração de vidas, com que responsabilidade 
planeja ações públicas para gerenciar as princi-pais questões sociais, como 
saúde, educação, habitação etc. Para a pesquisa acadêmica o indicador 
social representa:
a) Padrões estabelecidos pelas normas da ABNT.
b) As ocorrências concretas ou entes empíricos da realidade social 
preestabelecidas. 
c) Apenas descrevem características e aspectos da realidade em-pírica, não 
são fortemente dotados de significados.
d) O elo entre os modelos explicativos da Teoria Social e a evidên-cia 
empírica dos fenômenos sociais observados.
e) Nenhuma das alternativas anteriores.
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Seção 4

Indicadores sociais de trabalho, renda e pobreza 
no Brasil

Introdução à seção

Nesta seção, vamos apresentar o que determina os principais 
indicadores sociais do trabalho, renda e pobreza brasileira. Cabe buscar 
uma reflexão além do imediato e se perguntar por que tal realidade é 
apresentada. Por que a disparidade econômica apresenta-se como se 
existissem duas realidades, a dos que têm e a dos que não têm.

4.1 Indicadores sociais de trabalho e renda

O mercado de trabalho é representado pelo trabalhador que está 
disponível ao trabalho e pelas vagas disponíveis dentro do mercador 
de trabalho.

Segundo o site do IBGE (2013b),

[...] trabalho: significa a ocupação econômica remunerada 
em dinheiro, produtos ou outras formas não monetárias, ou 
a ocupação econômica sem remuneração, exercida pelo 
menos durante 15 horas na semana, em ajuda a membro 
da unidade domiciliar em sua atividade econômica, ou a 
instituições religiosas beneficentes ou em cooperativismo 
ou, ainda, como aprendiz ou estagiário. Para os indivíduos 
que trabalham investiga-se a ocupação, o ramo de 
atividade, a posição na ocupação, a existência de mais de 
um trabalho, o rendimento efetivamente recebido no mês 
anterior, o número de horas efetivamente trabalhadas etc.

Os trabalhadores são divididos entre População em Idade Ativa — 
PIA, e a População Economicamente Ativa — PEA. População em Idade 
Ativa, é a população de um país que está apta a exercer uma atividade 
econômica produtiva.

4.2 Quem podemos considerar na população em idade ativa?

Define-se como a população com idade superior a 16 e inferior a 
65 anos, que é apresentada como ativa para desempenhar as funções 
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correspondentes diante das exigências do mercado de trabalho. Essa 
faixa etária subentende que está habilitada a desempenhar o trabalho 
diante de funções correspondentes na divisão socioeconômica do 
trabalho.

Segundo Jannuzzi (2006, p. 89):

No caso brasileiro, as pesquisas sobre mercado de 
trabalho tendem a tomar o PIA como o conjunto de todas 
as pessoas com 10 anos ou mais. Dentre os indivíduos 
da PIA, aqueles que estão efetivamente disponíveis para 
o exercício de atividade econômica, seja trabalhando ou 
procurando emprego.

A taxa de desemprego/emprego serve para monitorar o crescimento 
econômico da região, a perspectiva de demandas ou quebra de bens, 
e, para o Estado, refere-se a indicadores para acompanhamento das 
políticas econômicas e na formulação de políticas sociais direcionadas 
a emprego e distribuição de renda.

De acordo como o IBGE (2013b), os principais indicadores sociais 
para mensurar o trabalho estão relacionados como taxa de desemprego 
aberto (número de pessoas ocupadas em um determinado período 
de tempo); taxa de desemprego aberto com pessoas que nunca 
trabalharam; taxa de desemprego aberto com pessoas que já 
trabalharam; e taxa de desemprego aberto por setor de atividade.

Questão para reflexão

Qual a diferença do trabalho formal e informal?

No Brasil, encontramos o trabalho com duas classificações no 
mercado de trabalho, os empregos formais e informais. “Os jovens de 
16 a 24 anos e os idosos de 60 anos ou mais de idade apresentavam 
os maiores percentuais de trabalhadores na informalidade, cujas taxas 
foram de 46,9% e 70,8%, respectivamente, em 2012“ (IBGE, 2013, p. 
145).

Emprego formal é aquele que tem vínculo empregatício com 
uma empresa, indústria, comércio por meio de carteira nacional de 
trabalho assinada, dentro da consolidação das Leis de Trabalho — CLT, 
ou os funcionários públicos, contratados por concursos públicos com 
legislação específica do servidor público. Em 2012, o trabalhador com 
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carteira assinada representava 40% do total dos trabalhos do país, 
comparado a 2002, quando apresentou 15% (IBGE, 2013).

De acordo com o IBGE (2013, p. 146),

Na última década, o crescimento do rendimento real da 
população ocupada de 16 anos ou mais de idade foi de 27,1%; 
para a população em trabalhos formais, esse crescimento 
foi de 13,6%, enquanto entre os informais o aumento foi 
de 31,2%. Para as mulheres em trabalhos informais, esse 
ganho real chegou a 38,5%. A política de valorização do 
salário mínimo e o aumento da remuneração em algumas 
categorias ocupacionais, como a de trabalhadores 
domésticos, cuja variação tem sido superior à da inflação 
para o período, influenciaram esse resultado.

Emprego informal é o que não tem vínculo empregatício através da 
CLT ou como servidor público, ou seja, não tem registro em carteira, 
não contribui com a previdência social, não arrecada impostos e 
não tem garantias legais. De acordo com o IBGE (2013), a taxa de 
informalidade pode ser ilustrada pela busca do primeiro emprego pelo 
jovem que tem a necessidade de conciliar o trabalho com estudo, 
assim, evidencia a redução de 24,5% da informalidade neste grupo 
populacional entre 2002 a 2012.

Atualmente, encontra-se uma parcela de trabalhadores no mercado 
informal como autônomos: encontramos vendedores, costureiras, 
cozinheiras, o grupo definido como empregados domésticos, mesmo 
mediante as mudanças da legislação que vêm dar garantia a proteção 
legal desse grupo, ainda encontramos uma parcela dessa categoria 
de trabalhadores no mercado informal, em que uma parcela desse 
público não contribui com a previdência social.

Esse público corresponde às demandas diante da política de 
assistência social e como usuários do serviço social. São ativos frente 
o mercado informal, como autônomos, ou mesmo fazendo trabalhos 
sem definição clara de funções, como classificam como catador 
de papéis (reciclador), servente de pedreiro (que esporadicamente 
trabalham com diárias), ou os, hoje comumente denominados, “bicos”.

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(2013),
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A informalidade ainda é uma característica importante 
no Brasil, abrangendo 43,1% dos trabalhadores em 2012. 
Estes percentuais são ainda mais elevados nas Regiões 
Norte e Nordeste, onde Pará e Maranhão possuem, 
respectivamente, 67,5% e 74,5% de seus trabalhadores 
inseridos na informalidade. Por outro lado, o Estado de Santa 
Catarina e o Distrito Federal, localizados, respectivamente, 
nas Regiões Sul e Centro-Oeste, possuem apenas 26,9% de 
seus trabalhadores nestas condições (IBGE, 2013, p. 145).

O crescimento do mercado de trabalho está condicionado aos 
moldes dos modelos capitalistas, em que predominam a produção de 
mercadorias para o mercado de consumo, visando o lucro, procedente 
da mais-valia dos trabalhadores.

4.2.1 Como podemos compreender a situação do trabalhador 
nos dias atuais?

A situação de emprego está comprometida. Para o IBGE (2013), 
50% dos cargos ocupados encontra-se na faixa etária de 30 a 49 anos; 
a população jovem com idade de 20 a 29 anos representa 25,5%; 
participação de crianças e jovens entre 10 a 19 anos corresponde a 
7,3%; esta ocupação apresenta-se regionalizada: de 10 a 14 anos, 2,3 
a 2,0% se concentra nas regiões Norte e Nordeste, que tem a mais 
elevada taxa de trabalho infantil, apesar dos inves-timentos em políticas 
de combate.

Outra referência está na relação da força de trabalho com o nível 
de escolaridade, para o IBGE (BRASIL, 2013), na região Sudeste, mais 
da metade dos cargos ocupados são de pessoas que têm 11 anos 
ou mais de estudo (53,3%); as regiões Norte e Nordeste apresentam 
disparidade significativa em relação às demais regiões, com os maiores 
percentuais nos grupos de ocupados com até 7 anos de estudo. Os 
dados demonstram heterogeneidade educacional nas regiões do 
Brasil, o que reflete diretamente nos diferentes níveis de rendimentos 
por regiões. 

De acordo com a Pesquisa Nacional sobre a População em 
Situação de Rua (2008, p. 10):
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• A população em situação de rua é composta, em grande 
parte, por trabalhadores: 70,9% exercem alguma atividade 
remunerada.

• Dessas atividades destacam-se: catador de materiais 
recicláveis (27,5%), flanelinha (14,1%), construção civil 
(6,3%), limpeza (4,2%) e carregador/estivador (3,1%).

• Apenas 15,7% das pessoas pedem dinheiro como principal 
meio para a sobrevivência. Esses dados são importantes 
para desmistificar o fato de que a população em situação 
de rua é composta por “mendigos” e “pedintes”. Aqueles 
que pedem dinheiro para sobreviver constituem minoria.

• Desse modo, a maioria tem profissão: 58,6% dos 
entrevistados afirmaram ter alguma profissão.

• Entre as profissões mais citadas destacam-se aquelas 
ligadas à construção civil (27,2%), ao comércio (4,4%), ao 
trabalho doméstico (4,4%) e à mecânica (4,1%).  

• Contudo, a maior parte dos trabalhos realizados situa-
-se na chamada economia informal: apenas 1,9% dos 
entrevistados afirmaram estar trabalhando atualmente 
com carteira assinada. Essa não é uma situação oca-sional. 
47,7% dos entrevistados nunca trabalharam com carteira 
assinada.

• Entre aqueles que afirmaram já ter trabalhado alguma vez 
na vida com carteira assinada, a maior parte res-pondeu 
que isso ocorreu há muito tempo (50% há mais de cinco 
anos; 22,9% de dois a cinco anos).

4.3 Indicadores sociais e pobreza no Brasil

Os indicadores sociais começam a pontuar com algumas 
contribuições nos anos 1920 e 1930, porém, somente em meados dos 
anos 1960 ocupam lugar de destaque, principalmente no que tange às 
administrações públicas, período conhecido como o marco conceitual 
dos indicadores sociais, o que viria ser chamado de “movimento 
de indicadores sociais”, sendo marcado pelo des-compasso entre 
o crescimento econômico e a melhoria das condições sociais da 
população em países do Terceiro Mundo.

Em relação ao crescimento do Produto Interno Bruto — PIB, 
persistiam altos os níveis de pobreza, e acentuava-se a desigualdade 
social em vários países. O crescimento econômico não era, pois, 
condição suficiente para garantir o desenvolvimento social.
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Nesse contexto, consideramos a importância das contribuições 
das universidades, sindicatos, centros de pesquisa e as agências do 
sistema de planejamento público no processo de implementação dos 
indicadores socais.

Atualmente, os indicadores sociais tornaram-se corriqueiros na 
mídia; cada vez mais, os jornais, televisão, revistas, políticos e lideranças 
populares falam de indicadores sociais, de forma geral, como a taxa de 
desemprego, taxa de mortalidade infantil, taxa de indigência e pobreza, 
utilizando-os para avaliar avanços ou retrocessos nos programas 
sociais, ou mesmo na qualidade de vida da população de forma geral.

Os indicadores sociais passaram a ocupar lugar de destaque nos 
discursos de administradores públicos, políticos entre outros, para a 
definição das prioridades das políticas sociais e alocação de recursos 
públicos.

Em 2006, o rendimento médio mensal domiciliar per capita para 
o total dos domicílios no país chegou a R$ 601,00, entretanto, para 
aqueles que receberam dinheiro de programas sociais, foi de R$ 
172,00, sendo que, para os que não receberam, foi de R$ 699,00 
(IBGE, 2010).

A tendência de aumento de mulheres no mercado de trabalho 
foi observada em todas as regiões, com destaque para os estados 
do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Ceará e Piauí que registraram, 
em 1999, taxas de atividade feminina mais elevadas que a média. A 
taxa de atividade rural também é bem maior que a urbana, embora, 
na década, a rural tenha caído (de 72,5% para 70,7%) e a urbana 
tenha crescido (de 52,5% para 58,6%).

Outra grande transformação ocorreu na distribuição da ocupação 
por faixa etária, com os grupos de 10 a 17 anos e de mais de 65 anos, 
cada vez mais, passando para a população não economicamente 
ativa. A população ocupada, que era de 65,2 milhões de pessoas em 
1992, passou, em 1999, para 71,7 milhões, registrando uma tendência 
de queda dos trabalhadores com carteira (64% para 61%). No caso 
dos trabalhadores domésticos, houve um aumento significativo na 
formalização do trabalho, passando de 18% para 25%.

Em relação ao rendimento médio dos ocupados, houve 
aumento de R$ 402,50 para R$ 521,10, de 1992 para 1999, com 
grandes variações tanto regionais quanto de distribuição de renda. 
No Sudeste, o valor médio foi de R$ 631,20 enquanto no Nordeste, 
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de R$ 314,70. Também, as diferenças são acentuadas entre os 10% 
mais ricos, que têm um crescimento substancial nos rendimentos, 
passando de 13,30 salários mínimos para 18,40 na década, en-
quanto os 40% mais pobres passaram da fração de 0,70 para 0,98 
do salário mínimo (IBGE, 2010).

Questão para reflexão

O que se define como renda e pobreza?

• Renda refere-se ao valor financeiro para suprir as necessidades 
individuais do ser humano, que estão relacionadas com a 
alimentação, moradia, educação, saúde, lazer e seu crescimento 
econômico. 

• Pobreza pode ser entendida em vários sentidos, principalmente: 
carência material; tipicamente envolvendo as necessidades da vida 
cotidiana, ou seja, quando um indivíduo ou uma família têm o 
mínimo necessário para subsistirem, mas não possuem os meios 
necessários para viver de acordo com a área onde estão inseridos, 
nem com pessoas de status social comparável.

Historicamente na década de 1960 iniciam-se as discussões 
nas universidades em relação à temática dos indicadores sociais 
relacionados com a pobreza; na década de 1970, com o aumento 
das desigualdades de renda e o crescimento acelerado da 
população, que encontram-se expostos, sem condições dignas de 
trabalhos, moradia, cada vez mais empobrecidos; já em 1980, com 
a crise da estagnação econômica, ganham relevância os estudos 
e instrumentos de pesquisas da situação de pobreza, indigência e 
exclusão social em vários segmentos sociais. Na década de 1990, 
tem o Mapa da Fome, com o propósito de um estudo dos municípios 
em relação ao nível de pobreza e indigência.

Segundo Jannuzzi (2006, p. 101):

Indigência e pobreza retratam situações de carência de 
rendimentos suficiente para compra, respectivamente, de 
uma cesta básica de alimentos e cesta básica de produtos e 
serviços imprescindíveis à reprodução social.

As desigualdades sociais são o reflexo da má distribuição de 
renda do sistema econômico em que vivemos e proporcionam um 
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cenário sombrio em que encontramos uma parcela da população 
exposta, convivendo com precárias condições de vida no limiar da 
completa pobreza e miséria. “Em 1960 os ricos ganhavam 30 vezes 
mais do que os pobres. Em 1994, os 20% mais ricos conse-guiam 
renda 78 vezes superior á dos 20% mais pobres” (VIEIRA, 2004, p. 21).

Consequentemente, tendo como reflexo as condições de 
violência que a cada dia estão estampadas na sociedade, crianças 
convivem em condições subumanas, expostas nas ruas, sinaleiros, 
convivendo com a falta de estrutura familiar, no mundo da violência 
e tráficos de drogas, tornando-se vítimas do sistema que as geriu.

O reflexo da situação de exclusão de renda, bens e consumo faz 
parte da reprodução de uma grande parcela da população brasileira, 
numa paisagem em que a demanda social de enfrentamento 
da pobreza como moradia, trabalho, educação, saneamento 
público, transporte, saúde, e segurança pública se agravam 
consideravelmente dia a dia.

Para saber mais

Para conhecer os principais indicadores sociais veja a pesquisa no 
último Censo Demográfico de 2010. Conheça o material na íntegra: 
Síntese dos Indicadores Sociais: uma análise das condições de vida da 
população brasileira. 2013. n. 32. Disponível em: <ftp://ftp.ibge.gov.br/
Indicadores_Sociais/Sintese_de_Indicadores_Sociais_2013/SIS_2013.
pdf>.

Quantos representam a população considerada na linha da 
pobreza e linha da miséria?

Segundo o IBGE (Brasil, 2013) “32,6% dos municípios brasileiros 
apresentavam mais da metade de sua população vivendo na pobreza, 
sendo na região do nordeste 77,1% da população.”

A desigualdade de renda é uma das características mais 
marcantes no Brasil, o que representa uma pior distribuição de renda 
no mundo; em 2011 mais da metade da população ocupada (58,5%) 
recebia mensalmente até 2 salários mínimos enquanto apenas 5,8 
receberam entre 5 a 10 salários mínimos e 2,6 acima de 10 salários 
mínimos (BRASIL, 2013).

A questão das disparidades está diretamente relacionada com a 
concentra-ção de renda, determinada historicamente no Brasil.
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Atividades de aprendizagem da seção

1. Os homens jovens, de 15 a 24 anos, são os mais afetados: em 2000, 
95,6 a cada 100 mil homens dessa faixa de idade morreram, vítimas 
de homicídio, sendo 71,7 em cada 100 mil (ou seja, 75%) mortos com 
armas de fogo. Em relação a 1991, cresceu 46% a taxa de homicídios de 
homens jovens (era de 65,5 a cada 100 mil) e aumentou 95% a taxa dos 
realizados com armas de fogo (era de 36,8 por 100 mil, ou 56,2% do total). 
O que esta contextualização representa?
I. As vítimas de homicídios estão mais concentradas nos homens jovens (15 
a 24 anos).
II. Aumentou mais de 90% a taxa de mortes por arma de fogo de 1991em 
relação a 2000.
III. A taxa de homicídios de homens e mulheres são mais afetadas desde 
1991.
Está correto afirmar:
a) Somente a I, II, III estão corretas.
b) Somente a II e III estão corretas.
c) Somente a I está correta.
d) Somente a I e II estão corretas.
e) Nenhuma das alternativas anteriores está correta.

2. As fases do processo de formulação e implementação da política social 
requerem o emprego de indicadores específicos, diagnóstico, especificação 
de programas e a avaliação. Neste processo, como se define o diagnóstico?
a) Como perfil socioeconômico do público entrevistado.
b) Como perfil demográfico do público entrevistado.
c) Como retratos parciais e enviesados da realidade espelham aquilo que 
a visão de mundo e a formação teórica dos técnicos de planejamento 
permitem ver ou priorizam enxergar, ante a gravidade dos problemas sociais, 
a dimensão quantitativa das demandas de serviços públicos a atender.
d) Como perfil social, político e econômico do público alvo de serviço social.
e) Nenhuma das alternativas anteriores.

Fique ligado!

Nesta unidade, foi trabalhada a construção da análise 
socioeconômica com a leitura da realidade social, mediante a 
utilização de indicadores sociais, que são construídos com referências 
nos dados estatísticos retirados dos censos demográficos, pesquisas 
com amostras temporárias, dados oficiais de cartórios de registros, 
entre outros. E nos oportunizam a trazer esse contexto e a construir 
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um diagnóstico social no município, em que você, aluno, está inserido. 

Para concluir o estudo da unidade

Para a leitura da realidade regional de serviço social, faz-se 
necessário trabalhar com indicadores sociais, que são considerados 
insumos na construção das políticas sociais e dos programas sociais 
de atuação do profissional de serviço social. 

Quando falamos em área temática, se amplia a nossa análise, 
considerando que, para uma leitura da realidade social em que estamos 
inseridos, é importante interligar os temas, como o que interfere na 
saúde e na educação? Ou como posso relacionar habitação com 
qualidade de vida?

É de suma importância a confiabilidade nos indicadores sociais, 
utilizando de atributos destacados no decorrer desta unidade, por isso, 
precisamos consultar bancos de dados de indicadores sociais que 
sejam confiáveis.

Os indicadores sociais são elementos fundamentais no processo 
de construção das políticas socais, porém, eles não são responsáveis 
pela definição das prioridades, fazem-se necessários administradores 
públicos e gestores sociais com compromisso, ética e responsabilidade 
para a elaboração de políticas sociais de direitos que vão ao encontro 
com as prioridades das demandas sociais.

Atividades de aprendizagem da unidade

1. As desigualdades sociais são o reflexo da má distribuição de renda do 
sistema econômico em que vivemos proporcionando um cenário sombrio 
em que encontramos em uma parcela da população exposta, convivendo 
com precárias condições de vida, no linear da completa pobreza e miséria. 
De acordo com a definição de Jannuzzi, podemos considerar a indigência 
e pobreza:
a) Indigência e pobreza retratam situações de carência de rendimentos 
suficiente para compra, respectivamente, de uma cesta básica de alimentos 
e cesta básica de produtos e serviços imprescindíveis à reprodução social.
b) Indigência são todas as família que têm renda per capita de até um terço 
(1/3) do salário mínimo de referência, e pobreza são todos os que têm renda 
per capita de 1 (um) salário mínimo de referência.
c) São todos os considerados que não têm fonte de renda.
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d) Indigência são os moradores de rua, e considerados pobres os que têm 
um teto para morar, mesmo em condições precárias.
e) Nenhuma das alternativas anteriores.

2. Quais são as expressões de desigualdades sociais territorizadas?
a) De pobreza; de riqueza.
b) De inclusão social e exclusão social.
c) De desenvolvimento humano e de qualidade de vida.
d) De responsabilidade social e de vulnerabilidade social.
e) Todas estão corretas.

3. Podemos afirmar que os indicadores sociais são importantes para:
I. Como instrumentos que podem ser controlados de acordo com os 
interesses de políticos.
II. Alimentar banco de dados para justificar resultados esperados.
III. Subsidiar as atividades de planejamentos públicos.
IV. Monitoramento das condições de vida e bem-estar da população.
V. Formulação de políticas sociais nas diferentes esferas de governo.
VI. Manipulação de programas sociais em períodos de eleições. Assinale a 
alternativa correta.
a) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
b) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.
c) Somente as afirmativas III, IV e V são corretas.
d) Somente as afirmativas IV, V e VI são corretas.
e) Todas as alternativas estão corretas.

4. A questão da renda é a referência essencial para a identificação da 
pobreza; nesse contexto, temos as políticas sociais direcionadas à inclusão 
social, está correto afirmar:
a) A situação da pobreza é reflexo do processo histórico das pessoas que 
não aceitaram o sistema capitalista.
b) As desigualdades sociais são um reflexo do posicionamento geográfico.
c) As desigualdades sociais são o reflexo da má distribuição de renda do 
sistema econômico em que vivemos.
d) As desigualdade sociais referem aos movimentos sociais que confrontaram 
o sistema econômico.
e) Nenhuma das alternativas anteriores.

5. As políticas sociais precisam ir ao encontro das demandas sociais, 
apresentadas com a utilização de indicadores sociais e requerem de nossos 
administradores políticos:
a) A tomada de decisão, ou seja, uma escolha correta dentre as reais 
necessidades, considerando a existência de um leque de escolha, e faz-
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se necessário escolher por suprir com direitos sociais as necessidades 
essenciais, tais como emprego, saúde, habitação, educação, transporte etc.
b) A definição da situação da pobreza é reflexo do processo histórico das 
pessoas que não aceitaram o sistema capitalista.
c) Relacionar as desigualdades sociais é um reflexo do posicionamento 
geográfico.
d) As desigualdades sociais se referem aos movimentos sociais que 
confrontaram o sistema econômico.
e) Nenhuma das alternativas anteriores.
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Unidade 3

A estatística aplicada

Nesta unidade, você vai estudar os principais conceitos 
necessários ao entendimento do que é a estatística. Espera-
se que, ao final da leitura e estudo, você tenha compreendido 
de forma clara a importância, objeto e objetivo de estudo da 
estatística, mas, principalmente, tenha condições de visualizá-la 
no contexto do assistente social, isso mesmo, no seu ambiente 
de trabalho. Serão apresentados os conceitos básicos para a 
realização de pesquisas científicas. Na sequência, faremos uso de 
muitos conteúdos, conceitos e procedimentos estatísticos. Para 
isso, é importante que a leitura seja feita de forma detalhada para 
que não se perca nenhum conteúdo básico e que porventura 
seja pré-requisito para uma posterior compreensão das próximas 
unidades.

Objetivos de aprendizagem

Nesta seção, apresentaremos aspectos históricos sobre a estatística, as 

definições básicas, os objetivos da estatística e algumas etapas de uma pesquisa.

Nesta seção, abordaremos a amostragem, os principais tipos, alguns 

cuidados ao se trabalhar com amostragem e alguns exemplos que a 

contextualizam.

Seção 1 | Definições básicas

Seção 2 | A tabulação dos dados

Helenara Regina Sampaio





Introdução à unidade
O objetivo desta unidade é apresentar os principais conceitos 

relacionados à estatística aplicada, abordando desde a descrição dos 
dados até a análise de regressão envolvendo duas variáveis. 

Certamente que não há a possibilidade do esgotamento dos 
assuntos aqui propostos, mesmo porque, para cada aplicação, se faz 
necessária uma minuciosa análise sobre os modelos mais adequados 
aos objetivos pretendidos. No entanto, considera-se que o conteúdo 
a seguir apresentado representa um bom começo para um despertar 
sobre a aplicação dos métodos estatísticos na realidade dos indivíduos.
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Seção 1

Definições básicas

Introdução à seção

Nesta seção, serão abordadas as origens da estatística, as principais 
fases da pesquisa, como também a explicação sobre os tipos de 
instrumentos de coleta de dados.

1.1 Origens, objeto e objetivo da estatística

As origens da estatística, não diferentemente das demais disciplinas, 
vieram praticamente com o surgimento dos primeiros homens, todavia, 
destacando apenas os momentos mais importantes, pode-se dividir a 
evolução histórica da estatística em três fases, conforme Castro (1967).

O primeiro período se caracteriza pelos registros sistemáticos e 
cadastros das informações do Estado com finalidades principais ligadas 
à guerra ou a interesses fiscais. Esse modelo vem desde o período feudal 
até meados do século XVII.

O segundo período dá à estatística o caráter de disciplina autônoma. 
Os primeiros estudos se referiam às análises sobre os registros de 
batismos, casamentos e enterros. Ainda, segundo Castro (1967), em 
1949 a estatística foi definida em termos de objeto e relações com as 
ciências por Godofred Achenwal.

O terceiro período constitui a própria evolução da estatística até os 
dias de hoje, caracterizada, por constantes aperfeiçoamentos técnicos 
e científicos. O marco dessa fase é o primeiro congresso de estatística 
de 1853.

• Objeto da estatística: o objeto da estatística são os fenômenos que 
possibilitam o estudo e entendimento, principalmente relacionados com 
causa e efeito.

• Objetivo da estatística: o objetivo da estatística se confunde com 
o objetivo das ciências que dela fazem uso, ou seja, observação dos 
fenômenos de forma a pesquisar as ligações de causalidade existentes 
entre eles.

A estatística encontra aplicações em quase todos os campos da 
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atividade humana, conforme explica Castro (1967): o estadista e o 
sociólogo, pela necessidade de conhecer sobre as populações; os 
meteorologistas, pela necessidade de conhecimento sobre o tempo e 
seus reflexos para a agricultura, navegações etc.; a biologia, pelo estudo 
das doenças, suas causas e suas consequências, principalmente na 
construção dos indicadores sociais.

De acordo com aspectos históricos, o termo “indicadores sociais” 
surgiu pela primeira vez nos Estados Unidos, em 1966, na obra coletiva 
de Raymond, denominada Social Indicators (1967), e de Bauer, Toward 
a Social Report (1966), que abordava estudos no intuito de avaliar os 
impactos da corrida espacial na sociedade americana, analisando um 
conjunto de condições sociais, políticas, econômicas e teóricas, uma 
década marcada como “Movimento de Indicadores Sociais”, que 
representou um marco.

Nesse mesmo período, os governos também construíram novas 
estatísticas sociais que possibilitaram uma quantificação dos indicadores 
sociais e permitiram que tais informações refletissem em ações que 
visassem a qualidade de vida dos cidadãos. Várias instituições, como a 
Unesco, OMS, Unicef e Divisão de Estatística das Nações Unidas, entre 
outras, passaram a empreender esforços conceituais e metodológicos 
para desenvolvimento de instrumentos de mensuração do bem-estar e 
da mudança social. De acordo com Martin (2001, p. 21):

Progressivamente, durante os séculos XVII e XIX, a 
abordagem francesa (centrada nos recenseamentos e nas 
descrições do país com fins administrativos e contábeis), a 
abordagem alemã (centrada numa abordagem descritiva e 
analítica, raramente quantificada) e a abordagem inglesa 
(centrada na aritmética e na análise matemática de 
dados quantitativos) vão se encontrar e dar nascimento 
à estatística tal como nós a conhecemos hoje, isto é, ao 
mesmo tempo “ciência da contagem dos constituintes da 
sociedade” e “ciência do cálculo em vista da análise das 
contagens”.

Além do meio acadêmico, percebemos que a estatística tem 
aplicação fundamental em pesquisas sociais. Dentre os conjuntos 
de técnicas capazes de oferecer ferramentais eficazes para esses 
tratamentos, destacam-se os métodos estatísticos, geralmente 
muito bem fundamentados e testados empiricamente. Esses 
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métodos são desenvolvidos e testados no ambiente acadêmico e 
de pesquisa de diversas áreas.

A estatística, para Spiegel (1977), é a área que compreende 
o conjunto de métodos que cientificamente permite a coleta, 
organização, resumo, apresentação e análise de dados, com 
interesse na obtenção de conclusões válidas e na tomada de 
decisões razoáveis baseadas em tais análises.

Como pode ser observado nesse conceito, qualquer área 
do conhecimento que se utilize de modelos para o tratamento 
e análise de dados, pela utilização dos métodos estatísticos, 
estará desenvolvendo uma aplicação estatística, não importa a 
denominação atribuída.

Na área corporativa, encontram-se muitas informações cruciais 
para o de-senvolvimento e continuidade dos negócios que 
igualmente se devem a esses modelos. Como está o índice de 
satisfação dos clientes? Qual o comportamento dos indicadores 
financeiros da companhia ao longo de determinado período? Quais 
as probabilidades de determinado projeto ter sucesso?

Essas e outras questões somente podem ser satisfatoriamente 
respondidas se, ao lado da experiência e visão de um profissional, 
forem desenvolvidos cálculos que fundamentem as análises de tal 
forma que contribuam para que as decisões sejam as mais seguras 
possíveis.

Geralmente, o que se busca numa análise, em qualquer área, é 
a relação de causa e efeito. Saber os motivos de um determinado 
comportamento é fundamental para que as decisões sejam mais 
bem fundamentadas e eficazes.

Para quem aspira à verdadeira ciência, não basta a constatação 
dos fenômenos (admiração), é preciso esquadrinhar as causas 
(curiosidade), e que aí chega à determinação das leis segundo as 
quais certa causa produz um determinado efeito (CASTRO, 1967, 
p. 15).

Muitas das causas de gravíssimas doenças, como: cardíacas, 
câncer, entre outras, vêm sendo estudadas com base na aplicação 
dos modelos estatísticos que possibilitam a análise dos inúmeros 
dados coletados em experiências e pesquisas de laboratório, além 
de testes empíricos feitos em voluntários. 
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Os dados observados são tratados estatisticamente, gerando 
os índices divulgados nos meios científicos, geralmente revistas 
especializadas. Dessa forma é que se sabe, por exemplo, que o 
consumo de gordura, álcool e o tabagismo aumentam em x% as 
chances de o indivíduo ter um enfarto do miocárdio.

É possível visualizar que a aplicação dos métodos estatísticos nas 
três áreas implica resultados que constantemente são divulgados 
e acabam impactando não apenas a própria área, mas também as 
demais áreas correlacionadas.

Questão para reflexão

Você já pensou que haveria tanta evolução no conhecimento sobre as 
doenças e a saúde dos seres humanos sem a utilização da estatística? 
Reflita então sobre como podem evoluir os processos de decisão nas 
políticas sociais se a estatística estiver presente no seu dia a dia. 

Como exemplo, pode ser citado o caso da descoberta de 
uma determinada vacina. Mesmo que essa descoberta tenha 
reflexos diretos na área biológica, haverá, certamente, impactos 
econômicos e financeiros nas empresas do setor de laboratórios 
(área corporativa), que, por sua vez, podem estar captando recursos 
no mercado imobiliário, o que implica variação nos índices de 
confiabilidade de investimento no país, influenciando nas contas 
do governo (área governamental). Isso sem falar na influência 
que as questões biológicas têm nos indicadores de desempenho 
do governo perante a sociedade. Assim, vemos que a estatística 
e a pesquisa estão associadas e muito presentes em pesquisas de 
opinião PÚBLICA, nos estudos mercadológicos e principalmente 
nos estudos epidemiológicos (observacionais e experimentais).

1.2 Alguns termos utilizados em estatística

Antes de se iniciar as discussões sobre os métodos estatísticos, 
é importante esclarecer o conceito de alguns dos termos que serão 
constantemente utilizados.

Um termo bastante utilizado é “observação”, aqui tratado como 
cada unidade do conjunto de elementos a serem analisados. Temos 
sempre muito presentes em nossa vida gráficos e médias publicados 
na mídia e a análise de dados coletados. As variabilidades mostram 
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que existem diferenças em cidades, países, por exemplo, alguns 
apresentam boa expectativa de vida, alta escolaridade, ótimas 
condições sanitárias, assistência em saúde, assistência às famílias 
em geral, enquanto outros locais evidenciam a presença de uma 
alta mortalidade infantil, baixa escolaridade, pouca assistência à 
saúde e péssimas condições sanitárias. 

Para saber mais

A terminologia estatística é bastante volumosa e pode variar de literatura 
para literatura.

1.3 Fases da aplicação estatística

Como em todo método, existem fases devidamente identificáveis 
que permitem que se obtenha sucesso nos objetivos traçados 
quando se utiliza a estatística. A estatística tem como objetivo 
fornecer informação (conhecimento) utilizando quantidades 
numéricas. Seguindo este raciocínio, de forma resumida, pode-se 
dizer que ela divide o estudo e a análise dos dados (fatos numéricos) 
em três fases:

1. Obtenção dos dados.

2. Descrição, classificação e apresentação dos dados.

3. Conclusões a tirar dos dados.

1.4 Sugestão de roteiro para pesquisa descritiva e experimental

• Escolha o assunto: devemos escolher um assunto significativo, 
relevante e adequado tanto aos interesses do pesquisador, quanto 
aos interesses da comunidade acadêmica ou científica, de acordo 
com o nosso nível de formação e também de acordo com as 
condições do pesquisador.  

• Título da pesquisa: o título deve deixar claro qual tema está 
sendo trabalhado.

• Delimitação do assunto: são muitos os temas que podem 
ser abordados, entretanto, às vezes são muito amplos. Assim, 
devemos selecionar um tópico para ser estudado, de acordo com 
sua profundidade, de forma que seja viável de ser pesquisado. Evitar 
temas extensos, pois eles podem tornar os trabalhos superficiais.
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• Objetivos: para os objetivos, devemos esclarecer o que 
pretendemos alcançar com a pesquisa.

• Justificativa da escolha: neste ponto, devemos explicitar as 
razões da preferência pelo assunto escolhido, ou seja, por que 
resolvemos estudar esse tema e, principalmente, qual é a sua 
importância em relação a outras matérias.

• Revisão da literatura: nesta etapa, devemos realizar uma 
pesquisa bibliográfica referente ao assunto e à questão delimitada. 
Esse estudo teórico tem como objetivo evidenciar os trabalhos já 
realizados a respeito do assunto, apresentar as informações sobre 
a situação atual do problema pesquisado, e também explicitar as 
opiniões existentes. Essas informações são importantes para auxiliar 
o pesquisador na tomada de decisões.  

• Formulação do problema: o problema deve ser formulado de 
forma clara, precisa e objetiva, e deve ser uma questão cuja solução 
viável possa ser alcançada pela pesquisa. Para elaborarmos um 
problema de forma clara é necessária muita leitura e a revisão da 
literatura exposta no item anterior.  

• Enunciado da hipótese: a hipótese consiste em uma resposta 
antecipada ou uma explicação provisória que o pesquisador enuncia. 
Em outras palavras, a hipótese é a solução na qual o pesquisador 
acredita. Ela deve ser colocada à prova e responder o problema 
levantado. 

• Definição operacional das variáveis: a hipótese vai orientar 
a execução da pesquisa. Dessa forma, os termos empregados na 
hipótese devem esclarecer, da melhor maneira possível, o que 
significam no contexto concreto e objetivo da pesquisa a ser 
realizada.

• Amostragem: muitas vezes, ou melhor, na maioria delas, é difícil 
para o pesquisador trabalhar com a totalidade de seus elementos, ou 
seja, com toda a “população” ou “universo”. Podemos compreender 
a população como um conjunto de pessoas, animais ou objetos que 
representam a totalidade de indivíduos que possuem as mesmas 
características definidas para um estudo. Geralmente, como não 
temos acesso a toda a população, podemos realizar a pesquisa 
com uma parte representativa, denominada “amostra”, e não com 
a totalidade dos indivíduos. Dessa forma, podemos compreender a 
amostra como uma parte da população selecionada de acordo com 
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uma técnica de amostragem que garante sua representatividade. 
Mais adiante, vamos falar um pouco mais a respeito de amostragem.  

• Instrumentos de pesquisa: são os instrumentos utilizados pelo 
pesquisador para a coleta de dados, que podem ser bem variados: 
entrevista, questionário, formulário, medições etc. Quando a 
pesquisa realizada tem caráter experimental, então são descritos os 
instrumentos e materiais ou as técnicas a serem usadas.

• Procedimentos: nessa etapa é necessário realizar a descrição 
detalhada de todos os passos da coleta e registro dos dados: quem 
participou da pesquisa, onde foi realizada, quando e quanto tempo 
durou etc. Podemos ainda descrever as dificuldades encontradas 
no decorrer da pesquisa, as precauções, a supervisão e o controle.

• Análise dos dados: após a coleta dos dados, é necessário realizar 
a análise desses. Os resultados desse estudo podem ser expostos 
em tabelas, de forma sintética e, submetidos ou não, de acordo 
com cada pesquisa, a um tratamento estatístico mais profundo, 
em que todas as informações reunidas nos passos anteriores são 
comparadas entre si e analisadas.  

• Discussão dos resultados: nessa etapa, explicitamos a 
generalização dos resultados obtidos por meio da análise realizada. 
Nessa discussão, o pesquisador faz as inferências e generalizações 
pertinentes, de acordo com base nos resultados alcançados. 
Os resultados obtidos também são discutidos e comparados 
com afirmações e posições de outros autores investigados pelo 
pesquisador.

• Conclusão: na conclusão, devemos apresentar um resumo dos 
resultados, mais significativos e relevantes da pesquisa, indicar se 
esses resultados auxiliam na comprovação ou rejeição da hipótese 
de estudo já apresentada. Também é o momento de o pesquisador 
indicar quais os possíveis desdobramentos de sua pesquisa, ou seja, 
quais os aspectos que podem ser analisados e aprofundados em 
outros estudos.

• Bibliografia: o pesquisador deve citar, de acordo com normas 
próprias, as referências bibliográficas que serviram de embasamento 
para o estudo teórico. 

• Anexos: fazem parte dos anexos elementos complementares 
da pesquisa, como os questionários usados, as fichas de observação 
e registros utilizados no trabalho que possam auxiliar o leitor na 
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compreensão e na análise da pesquisa. 

• Definição do problema: para definir o problema é necessário 
saber exatamente o que se pretende investigar. 

• Planejamento: após definir o problema, temos que decidir de 
que maneira vamos levantar as informações necessárias, quais são 
os dados que devemos coletar, que tipo de amostra devemos usar, 
qual é o cronograma das atividades etc.

• Coleta de dados: essa fase se caracteriza por ser prática ou 
operacional. Nela fazemos o registro sistemático de dados obtidos 
por meio da coleta, com um objetivo preestabelecido. Podemos ter 
alguns tipos de dados:

• Dados primários: quando o pesquisador utiliza e publica os 
dados que ele mesmo ou sua organização coletou, por exemplo, 
os dados do censo demográfico do IBGE. Trabalhar com fontes 
primárias pro-porciona, normalmente, informações mais ricas em 
detalhes, como as definições de termos, diminuindo os erros de 
transcrição.

• Dados secundários: são os publicados por outro tipo de 
organização, por exemplo, quando um jornal publica estatísticas 
obtidas pelo IBGE. As tabelas do Censo Demográfico, por exemplo, 
são fontes primárias, mas se algum órgão público relaciona as 
informações com outros se-tores, os dados serão considerados 
secundários para quem utilizar-se deles em alguma pesquisa que 
está sendo desenvolvida.

É sempre mais seguro utilizar fontes primárias. O uso de fontes 
secundárias pode provocar o risco de erros de transcrição.

• Coleta direta: quando os dados são obtidos diretamente da 
fonte, por exemplo, uma empresa que realiza uma pesquisa para 
observar qual a preferência dos consumidores em relação a sua 
marca de produtos.  

• Coleta indireta: ocorre quando é inferida a partir de elementos 
originados pela coleta direta, ou por meio de analogias, quando o 
conhecimento de um fato ou fenômeno é induzido a partir de outro 
com que mantém relações de causalidade. Por proporcionalização, 
sucede quando o conhecimento de um fato se induz das condições 
quantitativas de uma parte dele. Por indícios, ocorre quando são 
escolhidos fenômenos sintomáticos que possibilitam discussões 
de um aspecto mais geral. A coleta indireta pode ser por avaliação, 
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quando, por meio de informações de fontes seguras, fidedignas, se 
pressupõe um estado quantitativo de um fenômeno.  

• Apuração dos dados: de posse dos dados obtidos, os mesmos 
são contados e agrupados por meio da tabulação dos dados.

• Apresentação dos dados: podem ser apresentados de duas 
maneiras distintas, porém, não excludentes. Na apresentação 
tabular, os dados são apresentados em sua notação numérica, 
organizados em linhas e colunas. Na apresentação gráfica, os 
dados são apresentados de forma geométrica, que permite uma 
visualização rápida e uma compreensão clara do fenômeno 
estudado.

• Análise e interpretação dos dados: essa fase se constitui a 
última fase do trabalho estatístico e também é a mais importante 
e delicada. Nela, o investigador recorre ao cálculo de medidas e 
coeficientes, com a finalidade de descrever o fenômeno estudado, 
denominado de estatística descritiva.

• Dado estatístico: se constitui de um dado numérico e é a fonte 
de estudos para os métodos estatísticos.

• População: podemos trabalhar com a totalidade dos elementos, 
ou seja, com a população que é o conjunto total de elementos que 
possuem ao menos uma característica comum.

A cada elemento da população estatística estudada damos o 
nome de unidade estatística.

Exemplo:

Fonte: elaborada pela autora.

Tabela 3.1 | População estatística
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 Dado estatístico: se constitui de um dado numérico e é a fonte de estudos 
para os métodos estatísticos.

 População: podemos trabalhar com a totalidade dos elementos, ou seja, 
com a população que é o conjunto total de elementos que possuem ao 
menos uma característica comum.

A cada elemento da população estatística estudada damos o nome de uni-
dade estatística.

Exemplo:

Tabela 3.2 População estatística

População estatística Unidade estatística

Crianças atendidas em um programa social.
Cada criança atendida em um programa 
social.

2.000 alunos do curso de serviço social. Cada aluno que estuda no curso.

Fonte: Da autora (2014).

 Amostra: muitas vezes é mais adequado trabalhar com uma parcela re-
presentativa da população, denominada amostra. Nesses casos, a amos-
tra é examinada com a finalidade de obtermos conclusões sobre a essa 
população.

 Parâmetros: os parâmetros são definidos quando examinamos toda a 
população, visando a caracterização de algum aspecto da população. 
Por exemplo, os alunos do curso de serviço social da Unopar têm em 
média 1,62 m de altura. Para obter esse parâmetro, é necessário realizar 
a medição de toda a população, ou seja, todos os alunos do curso do 
Serviço Social da Unopar. 

 Estimativa: quando não podemos examinar toda a população na busca de 
um parâmetro, recorremos a uma estimativa, que é um valor aproximado 
do parâmetro calculado a partir de uma amostra.

 Atributo: são dados estatísticos de caráter qualitativo, ou seja, que não 
podem ser expressos quantitativamente, por exemplo, sexo, estado civil 
etc. Podemos fazer uma classificação dicotômica do atributo. Exemplo: 
vamos ver como fica a classificação dos alunos quanto ao sexo.

De acordo com o atributo: sexo.

A classe: alunos.

Temos então, a seguinte situação de dicotomia: duas subclasses que cor-
respondem à resposta masculino ou feminino.
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• Amostra: muitas vezes é mais adequado trabalhar com uma 
parcela representativa da população, denominada amostra. Nesses 
casos, a amostra é examinada com a finalidade de obtermos 
conclusões sobre a essa população.

• Parâmetros: os parâmetros são definidos quando examinamos 
toda a população, visando a caracterização de algum aspecto da 
população. Por exemplo, os alunos do curso de serviço social da 
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Unopar têm em média 1,62 m de altura. Para obter esse parâmetro, 
é necessário realizar a medição de toda a população, ou seja, todos 
os alunos do curso do Serviço Social da Unopar.

• Estimativa: quando não podemos examinar toda a população 
na busca de um parâmetro, recorremos a uma estimativa, que é um 
valor aproximado do parâmetro calculado a partir de uma amostra.

• Atributo: são dados estatísticos de caráter qualitativo, ou seja, 
que não podem ser expressos quantitativamente, por exemplo, 
sexo, estado civil etc. Podemos fazer uma classificação dicotômica 
do atributo. Exemplo: vamos ver como fica a classificação dos 
alunos quanto ao sexo. 

De acordo com o atributo: sexo.

A classe: alunos.

Temos então, a seguinte situação de dicotomia: duas subclasses 
que correspondem à resposta masculino ou feminino.

Podemos também ter a classificação policotômica do atributo: 
alunos quanto ao estado civil.

Atributo: estado civil.     classe: alunos.

Situações de policotomia: neste caso podemos ter mais de duas 
subclasses, pois o estado civil pode ser casado, solteira, viúvo etc.

• Variável: denominamos de variável o conjunto dos possíveis 
resultados de um fenômeno.

• Variável qualitativa: denominamos de variável qualitativa os 
atributos como sexo, cor da pele etc.

Podemos usar questionários, com questões claras e objetivas, 
tomando o cuidado de não influenciar na resposta do entrevistado.

• Variável quantitativa: na variável quantitativa os dados podem 
ser expressos por meio de uma estrutura numérica, isto é, que pode 
ser enumerada como quantidade de objetos, idades, tamanho etc. 
A variável quantitativa pode ser:  

• Variável discreta ou descontínua (Tabela 3.2): são os valores 
que obtemos por meio das contagens, por exemplo, o número 
de alunos do curso de marketing da Unopar formados a partir de 
2005: 2005 = 258 formandos; 2006 = 250 formandos; 2007 = 263 
formandos; 2.008 = 295 formandos. Seus valores são expressos 
geralmente por meio de números inteiros não negativos. Outro 
exemplo seria o número de peças defeituosas de uma máquina.
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Fonte: elaborada pela autora.

Fonte: elaborada pela autora.

Tabela 3.2 | Variável quantitativa discreta

Tabela 3.3 | Variável quantitativa contínua
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Podemos também ter a classificação policotômica do atributo: alunos quanto 
ao estado civil.

Atributo: estado civil.     classe: alunos.

Situações de policotomia: neste caso podemos ter mais de duas subclasses, 
pois o estado civil pode ser casado, solteira, viúvo etc.

 Variável: denominamos de variável o conjunto dos possíveis resultados 
de um fenômeno.

 Variável qualitativa: denominamos de variável qualitativa os atributos 
como sexo, cor da pele etc.

Podemos usar questionários, com questões claras e objetivas, tomando o 
cuidado de não influenciar na resposta do entrevistado.

 Variável quantitativa: na variável quantitativa os dados podem ser expressos 
por meio de uma estrutura numérica, isto é, que pode ser enumerada como 
quantidade de objetos, idades, tamanho etc. A variável quantitativa pode ser:

 Variável discreta ou descontínua (Tabela 3.2): são os valores que obtemos por 
meio das contagens, por exemplo, o número de alunos do curso de marketing 
da Unopar formados a partir de 2005: 2005 = 258 formandos; 2006 = 250 
formandos; 2007 = 263 formandos; 2.008 = 295 formandos. Seus valores 
são expressos geralmente por meio de números inteiros não negativos. Outro 
exemplo seria o número de peças defeituosas de uma máquina.

Tabela 3.2 Variável quantitativa discreta

Fonte: Da autora (2014).
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• Variável contínua (Tabela 3.3): são os resultados que obtemos 
geralmente por meio de uma mensuração,* os valores obtidos por 
meio dessa corres-pondem ao conjunto dos números reais, de 
forma que podem assumir, teoricamente, qualquer valor entre dois 
limites. Exemplos: quantas horas de um curso, temperatura etc.

Há também dados intervalares (temperatura °C).

Neste caso, se refere a valores obtidos e de acordo com a 
aplicação de uma unidade de medida arbitrária, mas constante e 
no qual o zero é relativo. É importante ressaltar que este dado tem 
restrições a cálculos.
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 Variável contínua (Tabela 3.3): são os resultados que obtemos geralmente 
por meio de uma mensuração,* os valores obtidos por meio dessa corres-
pondem ao conjunto dos números reais, de forma que podem assumir, 
teoricamente, qualquer valor entre dois limites. Exemplos: quantas horas 
de um curso, temperatura etc.

Tabela 3.3 Variável quantitativa contínua

Fonte: Da autora (2014).

Há também dados intervalares (temperatura oC).

Neste caso, se refere a valores obtidos e de acordo com a aplicação de 
uma unidade de medida arbitrária, mas constante e no qual o zero é relativo. 
É importante ressaltar que este dado tem restrições a cálculos.

  Dados brutos: São os dados quando se apresentam de forma como foram 
coletados e que ainda não foram organizados.

1.5 Utilizando questionários para coletar dados
O questionário é um instrumento que deve ser cuidadosamente pensado, 

assim, ao elaborá-lo é importante que o pesquisado conheça seus aspectos. 
Ele é muito utilizado em pesquisas, tem a vantagem de economizar tempo, 
gastos com viagens, podendo alcançar um grande número de pessoas ao 
mesmo tempo; é um instrumento de coleta de dados, constituído por perguntas 
ordenadas, que podem ser respondidas por escrito, não necessariamente na 

* Determinar as dimensões; medir.
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 • Dados brutos: São os dados quando se apresentam de forma 
como foram coletados e que ainda não foram organizados.

1.5 Utilizando questionários para coletar dados

O questionário é um instrumento que deve ser cuidadosamente 
pensado, assim, ao elaborá-lo é importante que o pesquisado conheça 
seus aspectos. Ele é muito utilizado em pesquisas, tem a vantagem 
de economizar tempo, gastos com viagens, podendo alcançar um 
grande número de pessoas ao mesmo tempo; é um instrumento de 
coleta de dados, constituído por perguntas ordenadas, que podem 
ser respondidas por escrito, não necessariamente na presença do 
pesquisador. Quando não está sendo respondido na presença de 
um pesquisador, possivelmente o pesquisador poderá tê-lo enviado 
pelo correio ou mediado por algum contato. 

Alguns cuidados são necessários para evitar uma má 
interpretação do que está sendo perguntado, por isso, deve haver 
uma nota, comentário ou até mesmo uma carta explicativa, para 
que o respondente compreenda com clareza o que está sendo 
perguntado, o que possivelmente estimulará o respondente à 
participação na pesquisa, preenchendo e devolvendo o questionário 
no período solicitado. Essa carta explicativa poderá conter a 
proposta da pesquisa, algumas orientações de preenchimento, 
sobre a devolução, e um breve agradecimento. 

Um aspecto muito importante na elaboração do questionário é 
a extensão, que deve ser adequada, pois, se for muito longo, será 
cansativo e desestimulará o respondente, mas, se for muito curto, 
pode ficar vago, e não ser compreensível. 

É necessário que o questionário passe por uma validação; isto 
significa que precisa passar por um teste antes de ser utilizado 
para a pesquisa, considerada uma etapa de pré-teste, em um 
universo reduzido, para que se possam corrigir eventuais erros 
de formulação, verificar falhas, interpretações errôneas sobre as 
questões, e principalmente fazer adequações na linguagem de 
acordo com o perfil de respondentes. Assim, o pesquisador faz as 
alterações, exclui alguns itens, e inclui outros, elaborando um bom 
questionário.

* Determinar as dimensões; medir.
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As perguntas que estão inseridas no questionário poderão ser: 
abertas, fechadas e de múltipla escolha. Nas questões abertas, os 
respondentes emitem suas opiniões, se expressam livremente. As 
questões fechadas comportam respostas de sim ou não e as de 
múltiplas escolhas, dentre possíveis respostas, o respondente 
seleciona algumas possíveis. 

Exemplo: formulários

A sua renda familiar é:

( ) Menos de 1 salário mínimo.

( ) 1 a 2 salários mínimos.

( ) 3 a 5 salários mínimos.

( ) 5 a 7 salários mínimos.

( ) Mais de 7 salários mínimos.

1.6 Amostragem

Outro aspecto importante para uma pesquisa científica é a 
definição da amostragem. Em alguns casos não é indicado trabalhar 
com amostras, por exemplo, se tivermos uma população pequena, 
ou se a característica for de fácil mensuração, e quando houver a 
necessidade de uma maior precisão.

Existem algumas formas de se fazer isso, vamos ver a seguir 
algumas delas. 

1.6.1 Métodos probabilísticos

Nesse método, cada elemento da população deve possuir uma 
mesma probabilidade de ser selecionado. Então, se N corresponde 
ao tamanho da população, 1/N corresponde à probabilidade de cada 
elemento ser selecionado. Esse método garante cientificamente a 
aplicação da inferência estatística, ou seja, somente com base nas 
amostras feitas por métodos probabilísticos é que podemos fazer 
inferências a respeito da população a partir da análise da amostra. 
Também a técnica garante o acaso na escolha. 

1.6.2 Métodos não probabilísticos

Nos métodos não probabilísticos, os elementos que vão compor 
a amostra são escolhidos de forma deliberada. Nesses casos, não é 
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possível fazer a generalização dos resultados obtidos na pesquisa, 
uma vez que as amostras não probabilísticas não garantem a 
representatividade da população. Veja estes exemplos:

1.6.2.1 Amostragem casual ou aleatória simples

Este processo de amostragem é o mais simples e também o 
mais utilizado. Para formar a amostra, numeramos a população 
e realizamos um sorteio aleatório por meio do qual qualquer 
elemento da população pode ser sorteado. Por exemplo, se 
quisermos compor uma amostra de 10% dos 300 professores da 
Unopar para uma determinada pesquisa, devemos primeiramente 
numerar os professores de 1 a 300. Depois disso, colocamos todos 
os números em uma urna, misturamos bem, e retiramos, um a um, 
trinta números que irão compor a amostra.

Para saber mais

Esse tipo de amostragem deve ser usado sempre que se tratar de uma 
população homogênea, ou seja, quando há uma distribuição uniforme 
dos dados na população.O número de elementos para compor uma 
amostra, dependerá de vários fatores, como tempo para a pes-quisa, 
verba etc. 

1.6.2.2 Amostragem proporcional estratificada

Esse tipo de amostragem é adequado quando a população é 
dividida em estratos, ou dividida em subgrupos de população. Nesse 
caso, convém que o sorteio dos elementos que comporão a amostra 
considere os estratos da população, de forma que tenhamos uma 
amostra significativa em cada estrato. Consideremos o exemplo 
anterior dos professores da Unopar. Vamos obter uma amostra 
estratificada de 10%, supondo que, entre os 300 professores, 170 
sejam do sexo masculino e 130 sejam do sexo feminino. Dessa 
forma, temos dois estratos, um para o sexo masculino e outro para 
o sexo feminino. Veja como ficaria essa amostra no Quadro 3.1 a 
seguir:
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Fonte: elaborado pela autora.

Quadro 3.1 | Amostra estratificada dos professores da Unopar
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1.6.2.2 Amostragem proporcional estratificada

Esse tipo de amostragem é adequado quando a população é dividida em 
estratos, ou dividida em subgrupos de população. Nesse caso, convém que o 
sorteio dos elementos que comporão a amostra considere os estratos da po-
pulação, de forma que tenhamos uma amostra significativa em cada estrato. 
Consideremos o exemplo anterior dos professores da Unopar. Vamos obter uma 
amostra estratificada de 10%, supondo que, entre os 300 professores, 170 sejam 
do sexo masculino e 130 sejam do sexo feminino. Dessa forma, temos dois 
estratos, um para o sexo masculino e outro para o sexo feminino. Veja como 
ficaria essa amostra no Quadro 3.1 a seguir:

Quadro 3.1 Amostra estratificada dos professores da Unopar

Sexo Populacão 10% Amostra

MASC. 170 17 17

FEM. 130 13 13

Total 300 30 30

Fonte: Da autora (2014).

Quando realizamos uma amostragem estratificada, garantimos a represen-
tatividade de cada estrato da população, o que já não podemos mais garantir 
pela amostragem casual.

1.6.3 Amostragem sistemática

Utilizamos esse tipo de amostragem quando os elementos da população 
já se encontram ordenados, ou organizados de alguma maneira. Dessa forma, 
não é necessário construir o sistema de referência. Analise o seguinte exemplo: 
vamos supor que um conjunto residencial seja formado por 216 apartamen-
tos e que desejamos realizar uma pesquisa de opinião nesse residencial. Para 
compor uma amostra composta por 36 apartamentos, podemos usar o seguinte 
procedimento:

1. Se desejarmos formar uma amostra com 36 apartamentos em um total 
de 216, então temos 216/36 = 6.

2. Então escolhemos aleatoriamente por sorteio um número entre 1 e 6 
que será o primeiro elemento da amostra.
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Quando realizamos uma amostragem estratificada, garantimos 
a representatividade de cada estrato da população, o que já não 
podemos mais garantir pela amostragem casual.

1.6.3 Amostragem sistemática

Utilizamos esse tipo de amostragem quando os elementos da 
população já se encontram ordenados, ou organizados de alguma 
maneira. Dessa forma, não é necessário construir o sistema de 
referência. Analise o seguinte exemplo: vamos supor que um 
conjunto residencial seja formado por 216 apartamentos e que 
desejamos realizar uma pesquisa de opinião nesse residencial. Para 
compor uma amostra composta por 36 apartamentos, podemos 
usar o seguinte procedimento:

1. Se desejarmos formar uma amostra com 36 apartamentos 
em um total de 216, então temos 216/36 = 6.

2. Então escolhemos aleatoriamente por sorteio um número 
entre 1 e 6 que será o primeiro elemento da amostra.

3. Os demais elementos seriam considerados de seis em seis 
a partir deste primeiro.

4. Assim, suponhamos que o número sorteado para ser o 
primeiro tenha sido o 4, então a amostra seria composta pelo 4° 
apartamento, 10° apartamento, 16° apartamento, 22° apartamento, 
e assim sucessivamente em uma ordem estabelecida.

Vamos analisar outro exemplo:

Supomos que um pesquisador pode se utilizar de 400 cadastros 
de funcio-nários de um grande hospital e quer uma amostra de 5% 
desses cadastros. Para obter uma amostra sistemática, fazemos 
o seguinte o procedimento: primeiro calculamos 5% de 400, que 
é 20, então dividimos 400 por 20 e obtemos 20. Em seguida, 
sorteamos um número de 1 a 20. Para finalizar este exemplo de 
amostra sistemática, vamos supor que no sorteio saia o número 15, 
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vamos considerar este o número do primeiro cadastro e os demais 
de 15 em 15.

1.6.4 Amostragem por julgamento

Esse tipo de amostragem acontece quando o pesquisador 
utiliza seu próprio julgamento para selecionar os membros de 
uma população que tenham boas perspectivas de fornecerem as 
informações necessárias para a sua pesquisa.

1.6.5 Amostragem a esmo

Neste tipo de amostragem, o pesquisador visa ser aleatória, mas 
não se utiliza de um sorteio aleatório rigoroso. Por exemplo, se 
em uma fábrica de parafusos, retirar 125 parafusos de uma caixa 
que possui 12.000 parafusos de um mesmo modelo e tamanho. A 
amostragem, neste caso, não seria a aleatória simples, devido ao 
trabalho, e sim uma amostragem a esmo.

1.6.6 Amostragem por quotas

Este método de amostragem é muito utilizado em pesquisas 
de mercado e também em prévias eleitorais. Para se fazer uma 
amostragem por quotas, primeiro é necessário realizar a classificação 
da população em relação a algumas propriedades que podem ser 
consideradas relevantes para os objetivos da pesquisa. Depois disso, 
é necessário determinar a proporção da população de acordo com 
cada característica, baseada na constituição estimada, presumida 
ou mesmo já conhecida da população. Após então, fixamos cotas 
para cada entrevistador, que ficará responsável por selecionar 
os entrevistados, de forma que a amostra total dos entrevistados 
respeite a proporção já determinada anteriormente.

Por exemplo, em uma pesquisa desejamos conhecer mais a 
respeito do trabalho das mulheres. Nessa pesquisa, provavelmente 
será interessante considerar vários aspectos, como o trabalho na 
cidade e no campo, o número de filhos, a idade em que os filhos 
estão etc. Então, estabelecemos quotas para que cada entrevistador 
selecione e entreviste o número de mulheres estabelecido em cada 
classe a ser estudada.

A amostragem por quotas é realizada quando o pesquisador 
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encontra e entrevista um número predeterminado de pessoas 
pertencentes a cada uma das várias categorias da população.

1.6.7 Amostra “snowball” ou “bola de neve”

É realizada quando o pesquisador seleciona inicialmente um 
grupo de indivíduos de acordo com os propósitos de sua pesquisa 
e pede a estes que indiquem o nome de outras pessoas que 
pertencem à mesma população. Assim, a amostra vai crescendo, 
com uma bola de neve, aumentando o número de pessoas para 
a pesquisa. Este tipo de amostragem é muito utilizado quando há 
dificuldade de encontrar a amostra, por exemplo, portadores de 
uma doença rara, ou aspectos muito específicos.

1.6.8 Amostragem intencional

Esse tipo de amostra é definido pelo pesquisador após ter 
estabelecido um determinado critério. A partir desse critério, o 
pesquisador escolhe intencio-nalmente um grupo de elementos 
para compor a amostra. Então, de forma intencional, ele se dirige 
diretamente a grupos de elementos cujos dados deseja coletar. Por 
exemplo, ao realizar uma pesquisa a respeito da preferência por 
um determinado cosmético, o pesquisador vai intencionalmente a 
um (ou vários) salão de beleza e entrevista as pessoas que ali se 
encontram naquele momento. 

1.6.9 Cuidados com a amostragem

Uma boa pesquisa depende bastante da amostra selecionada, 
que deve garantir a representatividade da população. Diante disso, 
para que não haja erros na amostragem, é importante que o 
pesquisador observe:

1.6.9.1 Definição do universo

A população ou universo devem ser definidos de acordo com os 
objetivos da pesquisa e também em concordância com o problema 
que se deseja investigar.
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1.6.9.2 Definição da unidade da amostra

O pesquisador deve definir também a amostra que será a base 
do processo da seleção e investigação. Por exemplo, se deseja que 
sua amostra seja composta por famílias, então deve definir bem o 
que vai entender como família. E somente entrevistar aqueles que 
realmente se ajustam à definição de família adotada na pesquisa, 
de forma que outros grupos que não correspondam à definição 
preestabelecida não façam parte da amostra.

1.6.10  Confiabilidade

O rigor metodológico e os cuidados procedimentais é que vão 
garantir ou não a confiabilidade da pesquisa.

1.6.11  Tamanho da amostra

Existem várias fórmulas para se calcular o tamanho adequado 
de uma amostra. Entretanto, devemos sempre levar em conta o 
tamanho de uma população. Normalmente, quanto maior for o 
tamanho da amostra (quanto maior for o número de elementos que 
compõem a amostra), menores serão os desvios dos parâmetros em 
relação ao que se esperava da população. Outro aspecto importante 
para consideramos é a homogeneidade da população: quanto mais 
homogênea, menor também é a amostra a ser pesquisada.

1.7 A estatística e a matemática

A estatística e a matemática não são consideradas ciências 
iguais; ao contrá-rio, possuem especificidades que as tornam 
diferentes. Vários autores salientam que a estatística é uma disciplina 
metodológica, e é composta por um conjunto de instrumentos para 
tratar os dados, levando sempre em consideração a característica 
da variabilidade, e é esta característica que possibilita diferenciá-la 
da matemática, pois os dados expressos em números possuem um 
contexto que, por meio da análise, produz significado.

A matemática apresenta alguns conceitos abstratos, enquanto a 
estatística leva sempre em consideração um contexto que origina 
dados.
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Há diversos exemplos que expressam a necessidade de um 
tratamento estatístico. Ao estudarmos a média e a mediana vimos 
que podemos analisar o comportamento dos valores obtidos de 
forma diferenciada. Pela variabilidade, percebemos que as situações 
estatísticas estão relacionadas com incerteza, normalmente 
quantificadas por meio da probabilidade.

1.8 Avaliação de impacto

Nesta seção, vamos abordar o impacto, entendido com a 
somatória de todos os efeitos causados por um projeto, em seus 
aspectos positivos ou negativos, por exemplo, a instalação de uma 
usina de energia elétrica em uma cidade, os impactos ambientes 
e sociais que gerarão na região. Para a elaboração de projetos, 
seja no campo empresarial, ou um projeto de artesanato de uma 
comunidade, na área educacional, é importante, além de avaliar tais 
impactos, que se façam projeções de custos e benefícios, para saber 
se as ações a serem executadas serão rentáveis ou não, quais são os 
riscos; um dos cálculos mate-máticos importantes para calcular os 
custos e se um projeto é viável ou não é o Valor Presente Líquido, 
conhecido como VPL.

1.9 O cálculo do Valor Presente Líquido e sua aplicação nos 
projetos

Considerada uma das técnicas sofisticadas utilizadas no 
orçamento de capital (análise de um novo investimento), o VPL 
atenderá à necessidade de considerar, para fins de análise, o valor do 
dinheiro no “tempo presente”. Trata-se de trazer as entradas de caixa 
futuras ao valor presente para então confrontar este montante com 
o custo de aquisição do novo investimento. Assim, consideramos 
o VPL a soma das entradas e saídas, descapitalizadas, uma a uma, 
até o momento zero. Segundo Padoveze (2005) o critério de 
Valor Presente Líquido é o modelo uti-lizado para a decisão de 
investimentos, compreendendo as seguintes variáveis:

a) O valor a ser desembolsado com o investimento.

b) O valor dos fluxos futuros de caixa que são gerados pelo 
novo investimento.

c) A quantidade de períodos em que haverá os fluxos futuros, 
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isto é, a vida útil estimada.

d) A taxa de juros desejada pelo investidor.

Com estas variáveis, um gestor financeiro poderá realizar os 
cálculos pertinentes e, ainda, observar se o montante das entradas 
de caixa do novo investimento trazidas ao valor presente, quando 
descontadas pela taxa de retorno desejada pelos sócios, será 
MAIOR ou MENOR que o valor a ser desembolsado com aquisição 
do investimento (custo da compra da máquina). 

Algumas informações tornam-se ainda importantes a serem 
destacadas:

• Com o cálculo do VPL, a decisão pelo gestor financeiro em 
aceitar ou rejeitar um novo investimento será precisa.

• Quando o VPL é positivo, significa ser vantajosa para empresa 
a realiza-ção do novo investimento, o que demonstra que os sócios 
terão a taxa de retorno esperada contemplada.

• Sendo o VPL maior que 0 (zero), é importante ainda saber qual 
exata-mente será a taxa de retorno com o investimento, o que 
certamente será maior que os 19% pretendido. Caso ou o VPL seja 
MAIOR ou IGUAL a zero, compreende-se que o fluxo será viável 
economicamente, ou seja, o projeto conceberá um retorno maior 
ou, na pior das hipóteses, igual ao retorno exigido e, sendo assim, 
aceitamos o projeto; caso contrário o rejeitamos.

O Valor Presente Líquido — VPL ou Net Presente Value — NPV é 
conside-rado um dos instrumentos sofisticados mais utilizados para 
se avaliar propostas de investimentos de capital. Reflete a riqueza em 
valores monetários do inves-timento medida pela diferença entre o 
valor presente das entradas de caixa e o valor presente das saídas de 
caixa, a uma determinada taxa de desconto. É con-siderado atraente 
todo investimento que apresente VPL maior ou igual a zero.

Temos assim a seguinte fórmula matemática:
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timento trazidas ao valor presente, quando descontadas pela taxa de retorno 
desejada pelos sócios, será MAIOR ou MENOR que o valor a ser desembolsado 
com aquisição do investimento (custo da compra da máquina). 

Algumas informações tornam-se ainda importantes a serem destacadas:

 Com o cálculo do VPL, a decisão pelo gestor financeiro em aceitar ou 
rejeitar um novo investimento será precisa.

 Quando o VPL é positivo, significa ser vantajosa para empresa a realiza-
ção do novo investimento, o que demonstra que os sócios terão a taxa 
de retorno esperada contemplada.

 Sendo o VPL maior que 0 (zero), é importante ainda saber qual exata-
mente será a taxa de retorno com o investimento, o que certamente será 
maior que os 19% pretendido. Caso ou o VPL seja MAIOR ou IGUAL a 
zero, compreende-se que o fluxo será viável economicamente, ou seja, 
o projeto conceberá um retorno maior ou, na pior das hipóteses, igual 
ao retorno exigido e, sendo assim, aceitamos o projeto; caso contrário o 
rejeitamos.

O Valor Presente Líquido — VPL ou Net Presente Value — NPV é conside-
rado um dos instrumentos sofisticados mais utilizados para se avaliar propostas 
de investimentos de capital. Reflete a riqueza em valores monetários do inves-
timento medida pela diferença entre o valor presente das entradas de caixa e o 
valor presente das saídas de caixa, a uma determinada taxa de desconto. É con-
siderado atraente todo investimento que apresente VPL maior ou igual a zero.

Temos assim a seguinte fórmula matemática:

VPL = [ 
N

i(1 )1+
+ N

i(1 )2+
+ N

i(1 )3+
+ ......

N
i(1 )n+

−  P]

Na qual:

VPL significa Valor Presente Líquido

N é o Valor Nominal

P é o capital

i é a taxa de juros

Vamos ver uma resolução?

Uma indústria analisa a possibilidade de reformar uma máquina. O orça-
mento da reforma está em R$ 100.000, estimando em média 5 anos de utili-
zação ao equipamento após a reforma, proporcionando uma diminuição nos 
custos operacionais da ordem de R$ 50.000 ao ano. Considerando um custo de 
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Na qual:

VPL significa Valor Presente Líquido

N é o Valor Nominal
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P é o capital

i é a taxa de juros

Vamos ver uma resolução?

Uma indústria analisa a possibilidade de reformar uma máquina. O 
orçamento da reforma está em R$ 100.000, estimando em média 5 
anos de utilização ao equipamento após a reforma, proporcionando 
uma diminuição nos custos operacionais da ordem de R$ 50.000 
ao ano. Considerando um custo de capital de 15% a.a. e utilizando o 
método do VPL, vamos analisar a viabilidade econômica da reforma 
do equipamento.

Resolução
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capital de 15% a.a. e utilizando o método do VPL, vamos analisar a viabilidade 
econômica da reforma do equipamento.

Resolução:

VPL = [ 
N

i(1 )1+
+ N

i(1 )2+
+ N

i(1 )3+
+ ......

N
i(1 )n+

−  P]

P = 100.000,00

N = 50.000,00

n = 5 anos

i = 15% a.a.

VPL = [ 
50000

(1 0,15)1+
+ 50000

(1 0,15)2+
+ 50000

(1 0,15)3+
+ 50000

(1 0,15)4+
+ 50000

(1 0,15)5+
−  P]

VPL =43478,26 + 37807,18 + 32875,81 + 28587,66 + 24858,83 – 100000

VPL =67607,74

VPL > 0 

Analisamos que a reforma é economicamente viável.

Embora seja um exemplo aplicado a empresas, a situação pode ser con-
textualizada considerando um projeto social, sua viabilização e os recursos 
financeiros. Muitos assistentes sociais fazem cursos em gestão de projetos para 
se aperfeiçoarem ainda mais neste assunto.

Você imaginou que um assistente social precisasse saber sobre tantos 
assuntos da matemática para avaliar um projeto social? Entender sobre 
riscos em um projeto, custos? Com certeza, o assistente social se de-
parará com diversas situações durante a realização de suas atividades.

Questões para reflexão

1.10 A renda familiar per capita
De acordo com o portal do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate 

à Fome (MDS), para saber se a família do idoso ou da pessoa com deficiência 
recebe menos de ¼ de salário mínimo por pessoa, ou seja, se a renda mensal 
familiar per capita é inferior a ¼ de salário mínimo, é preciso somar todos os 
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Embora seja um exemplo aplicado a empresas, a situação pode ser 
contextualizada considerando um projeto social, sua viabilização e 
os recursos financeiros. Muitos assistentes sociais fazem cursos em 
gestão de projetos para se aperfeiçoarem ainda mais neste assunto.

Questão para reflexão

Você imaginou que um assistente social precisasse saber sobre tantos 
assuntos da matemática para avaliar um projeto social? Entender sobre 
riscos em um projeto, custos? Com certeza, o assistente social se 
deparará com diversas situações durante a realização de suas atividades.
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1.10 A renda familiar per capita

De acordo com o portal do Ministério do Desenvolvimento Social 
e Combate à Fome (MDS), para saber se a família do idoso ou da 
pessoa com deficiência recebe menos de ¼ de salário mínimo por 
pessoa, ou seja, se a renda mensal familiar per capita é inferior a ¼ de 
salário mínimo, é preciso somar todos os rendimentos recebidos no 
mês pelos componentes da família, como o(a) requerente (idoso ou 
pessoa com deficiência); o(a) cônjuge ou companheiro(a); os pais e, 
na ausência deles, a madrasta ou o padrasto; irmãos(ãs) solteiros(as); 
filhos(as) e enteados(as) solteiros(as) e menores tutelados(as). 

A renda bruta familiar corresponde, então, ao valor total dos 
rendimentos divididos pelos componentes da família, e assim, se o 
valor obtido for menos que ¼ do salário mínimo, o(a) requerente 
poderá receber o benefício de prestação continuada, desde que 
cumpridos todos os demais critérios. 

Rendimentos que devem ser considerados no cálculo da renda 
bruta mensal: Salários; proventos; pensões; pensões alimentícias; 
benefícios de previdência pública ou privada; seguro desemprego; 
comissões; pró-labore; outros rendimentos do trabalho não 
assalariado; rendimentos do mercado informal ou autônomo; 
rendimentos auferidos do patrimônio; Renda Mensal Vitalícia —  
RMV, e o Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social 
— BPC.

1.11 Cálculos matemáticos — razões e proporções

Alguns conceitos são necessários ao estudo de estatística, por 
isso vamos ver explicações e exercícios de razão, proporção e 
porcentagem e critérios para o arredondamento. Estudaremos as 
razões.

Começamos então com um exemplo: suponha que foram 
entrevistados 60 profissionais com nível superior de uma cidade. 
Em uma das questões, a pergunta era: “em qual universidade se 
formou?”, fornecendo as alternativas, que serão aqui representadas 
por A, B, C, D, E e F (Tabela 3.4).
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Fonte: elaborada pela autora.

Tabela 3.4 | Universidades citadas
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rendimentos recebidos no mês pelos componentes da família, como o(a) re-
querente (idoso ou pessoa com deficiência); o(a) cônjuge ou companheiro(a); 
os pais e, na ausência deles, a madrasta ou o padrasto; irmãos(ãs) solteiros(as); 
filhos(as) e enteados(as) solteiros(as) e menores tutelados(as). 

A renda bruta familiar corresponde, então, ao valor total dos rendimentos 
divididos pelos componentes da família, e assim, se o valor obtido for menos 
que ¼ do salário mínimo, o(a) requerente poderá receber o benefício de pres-
tação continuada, desde que cumpridos todos os demais critérios. 

Rendimentos que devem ser considerados no cálculo da renda bruta mensal:

Salários; proventos; pensões; pensões alimentícias; benefícios de previ-
dência pública ou privada; seguro desemprego; comissões; pró-labore; outros 
rendimentos do trabalho não assalariado; rendimentos do mercado informal 
ou autônomo; rendimentos auferidos do patrimônio; Renda Mensal Vitalícia —  
RMV, e o Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social — BPC.

1.11 Cálculos matemáticos — razões e proporções
Alguns conceitos são necessários ao estudo de estatística, por isso vamos 

ver explicações e exercícios de razão, proporção e porcentagem e critérios para 
o arredondamento. Estudaremos as razões.

Começamos então com um exemplo: suponha que foram entrevistados 
60 profissionais com nível superior de uma cidade. Em uma das questões, a 
pergunta era: “em qual universidade se formou?”, fornecendo as alternativas, 
que serão aqui representadas por A, B, C, D, E e F (Tabela 3.4).

Tabela 3.4 Universidades citadas

Universidade Número de profissionais

A 20

B 8

C 12

D 5

E 6

F 9

Total 60

Fonte: Da autora (2014).
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a) Razão

A razão 20/60 indica que, a cada 60 entrevistados, 20 se formaram 
na universidade A, ou seja, por uma simplificação de fração, a cada 
3 candidatos, 1 foi formado na universidade A. Assim, a fração 
expressa uma comparação entre o número de profissionais que 
se formaram na Universidade A e o número total de entrevistados. 
Representando em matemática esta situação, temos que: a razão 
entre dois números racionais a e b, sendo b ≠ 0 (b diferente de 0) é o 
quociente de a por b expresso por a/b ou a:b (a leitura é a está para 
b), na qual a é denominado de antecedente e b de consequente.

b) Proporção

Ao entender o que é razão, definimos que proporção é a 
igualdade entre duas razões. De acordo com a tabela observamos 
que de 60 profissionais, 6 foram formados na Universidade E. Se 
em outro grupo de 120 entrevistados, 12 responderem que foram 
formados na Universidade E, teríamos:

Sabemos que, se multiplicarmos 6 por 120 e 12 por 60, 
teremos o mesmo resultado e se simplificarmos cada uma de suas 
razão, teremos 1/10 ou 0,1, encontrando assim, a constante de 
proporcionalidade. 
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a) Razão

A razão 20/60 indica que, a cada 60 entrevistados, 20 se formaram 
na universidade A, ou seja, por uma simplificação de fração, a cada 3 
candidatos, 1 foi formado na universidade A. Assim, a fração expressa 
uma comparação entre o número de profissionais que se formaram na 
Universidade A e o número total de entrevistados.

Representando em matemática esta situação, temos que: a razão entre 
dois números racionais a e b, sendo b ≠ 0 (b diferente de 0) é o quociente 
de a por b expresso por a/b ou a:b (a leitura é a está para b), na qual a 
é denominado de antecedente e b de consequente.

b) Proporção

Ao entender o que é razão, definimos que proporção é a igualdade entre 
duas razões. De acordo com a tabela observamos que de 60 profissionais, 
6 foram formados na Universidade E. Se em outro grupo de 120 entrevis-
tados, 12 responderem que foram formados na Universidade E, teríamos:

6
60

12
120

=

Sabemos que, se multiplicarmos 6 por 120 e 12 por 60, teremos o mesmo 
resultado e se simplificarmos cada uma de suas razão, teremos 1/10 ou 
0,1, encontrando assim, a constante de proporcionalidade. 

Os dados podem ser absolutos ou relativos:

Dados absolutos, quando são resultados da coleta direta da fonte, 
utiliza-se a contagem ou medida, não há outra forma de manipulação 
dos dados. Já os dados relativos são expressos e calculados por meio 
de razões no intuito de facilitar as relações entre as quantidades, deter-
minados como uma razão relativa ao total, considerando que equivale 
a uma centena (100) ou uma unidade (1).

Questões para reflexão

1.12 Critérios para arredondamento
Nos levantamentos estatísticos, devemos fazer arredondamento dos resulta-

dos obtidos a fim de diminuir ou eliminar o número de casas decimais, no intuito 
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Questão para reflexão

Os dados podem ser absolutos ou relativos:

Dados absolutos, quando são resultados da coleta direta da fonte, 
utiliza-se a contagem ou medida, não há outra forma de manipulação 
dos dados. Já os dados relativos são expressos e calculados por meio 
de razões no intuito de facilitar as relações entre as quantidades, 
determinados como uma razão relativa ao total, considerando que 
equivale a uma centena (100) ou uma unidade (1).

1.12 Critérios para arredondamento

Nos levantamentos estatísticos, devemos fazer arredondamento 
dos resultados obtidos a fim de diminuir ou eliminar o número 
de casas decimais, no intuito de facilitar os cálculos ou mesmo 
padronizar a representação dos resultados obtidos nesses cálculos. 
Vamos ver alguns critérios que são recomendações do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em consonância com a 
Associação Brasileira de Normas Técnicas, que, por meio de suas 
normas, resultam em erros menores em relação a outros critérios.

Para representar porcentagem, geralmente utilizamos duas 
casas depois da vírgula; claro que, dependendo das características 
do objeto ou da necessidade do pesquisador, podem-se adotar 
mais casas decimais.

• Se o último algarismo a ser conservado for seguido de um 
algarismo inferior a cinco, neste caso, devemos abandonar os 
algarismos após o algarismo que deixaremos inalterado.

Exemplo: 28,234

Neste caso, após o algarismo temos o 4 que é inferior a 5, então 
este é abandonado, assim teremos 28,23, se considerarmos o 
arredondamento de 2 casas após a vírgula.

• Se o último algarismo a ser conservado for seguido de um 
algarismo maior ou igual a cinco, neste caso ao último a permanecer 
acrescentamos uma unidade.

Exemplo: 78,489 

Neste caso temos o 9 que é maior que 5, então ao anterior é 
acrescentado uma unidade, assim teremos 78,49, considerando o 
arredondamento de 2 casas depois da vírgula.
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Faça os seguintes arredondamentos:

Exemplo:  

Nascimentos anuais: 820.000 

População total: 75.138.000 habitantes 

Taxa de natalidade:

820.000 x 1000

75.138.000
= 10,9%

37,649 para o centésimo que está mais próximo 37,65

4,78 para o décimo que está mais próximo 4,8

34,465 para o centésimo que está mais próximo 34,46

17,455 para o centésimo que está mais próximo 17,46

1,5 para o inteiro que está mais próximo 1

Taxa de natalidade é de aproximadamente 11%, ou 11/1000.

Entendemos que são onze crianças nascidas vivas para cada 
grupo de mil habitantes em um ano.

Para saber mais

No portal do Ministério da Previdência Social, apresenta-se como o 
fator previdenciário é calculado, considerando-se a idade, a expectativa 
de sobrevida e o tempo de contribuição, segundo a seguinte fórmula:

f = fator previdenciário;

Es = expectativa de sobrevida no momento da aposentadoria; 

Tc = tempo de contribuição no momento da aposentadoria; 

Id = idade no momento da aposentadoria;

a = alíquota de contribuição correspondente a 0,31.
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Taxa de natalidade é de aproximadamente 11%, ou 11/1000.

Entendemos que são onze crianças nascidas vivas para cada grupo de mil 
habitantes em um ano.

No portal do Ministério da Previdência Social, apresenta-se como o fator previdenciário é cal-
culado, considerando-se a idade, a expectativa de sobrevida e o tempo de contribuição, segundo 
a seguinte fórmula:

f
Tcxa
Es

x
Id Tcxa

1
(

100

f = fator previdenciário;

Es = expectativa de sobrevida no momento da aposentadoria;

Tc = tempo de contribuição no momento da aposentadoria;

Id = idade no momento da aposentadoria;

a = alíquota de contribuição correspondente a 0,31.

Para saber mais

Quer aprender mais? Visite o link: 
<http://www.mpas.gov.br/arquivos/office/1_121023-162858-947.pdf>.

Para saber mais

1.13 Cálculo da taxa de mortalidade
A taxa de mortalidade é a relação entre o número de óbitos em um ano por 

mil habitantes. Vamos utilizar um exemplo com base na relação entre óbitos 
anuais, multiplicados por mil e a população por meio do exemplo:

Óbitos anuais: 226.000

População total: 60.200.000 habitantes

Taxa de mortalidade: 
226.000 x 1000

60.200.000
= 3,75%

Taxa de mortalidade é 3,75% ou aproximadamente 4/1000.
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Para saber mais

Quer aprender mais? Visite o link: 

<http://www.mpas.gov.br/arquivos/office/1_121023-162858-947.pdf>.

1.13 Cálculo da taxa de mortalidade

A taxa de mortalidade é a relação entre o número de óbitos em 
um ano por mil habitantes. Vamos utilizar um exemplo com base na 
relação entre óbitos anuais, multiplicados por mil e a população por 
meio do exemplo:

Óbitos anuais: 226.000

População total: 60.200.000 habitantes 

Taxa de mortalidade: 

Taxa de mortalidade é 3,75% ou aproximadamente 4/1000.

Entendemos que quatro pessoas morreram para cada grupo de 
mil habitantes em um ano.

226.000 x 1000

60.200.000
= 3,75%

Questão para reflexão

As Tábuas Completas de Mortalidade para o Brasil são divulgadas 
anualmente pelo IBGE. Qual a importância para o assistente social 
em conhecê-las? Você sabe qual a taxa de mortalidade infantil de sua 
cidade? Ou de seu estado? 

Atividades de aprendizagem da seção

1. Se em uma das etapas de um trabalho de conclusão de curso, o aluno 
escrever sobre outras pesquisas que estão sendo divulgadas em artigos 
científicos que abordaram o tema que pretende investigar, tal etapa da 
pesquisa é denominada:
a) Objetivo.
b) Justificativa.
c) Revisão bibliográfica.
d) Título.
e) Anexos.
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2. Nos diversos tipos de amostragem, quando ela ocorre por indicação, por 
exemplo, pesquisa realizada com as pessoas indicadas por outras que são 
portadores de uma síndrome considera rara, é considerada:
a) Amostragem estratificada.
b) Amostragem sistemática.
c) Amostragem por cotas.
d) Amostragem aleatória.
e) Amostragem “bola de neve”.
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Seção 2

A tabulação dos dados

Introdução à seção

Nesta seção você aprenderá sobre a tabulação dos dados, os tipos 
de séries e gráficos e a importância deles para a estatística, por meio de 
vários exemplos que visam a explorar suas características.

2.1 Tabulação

Tabulação dos dados é a fase que ocorre após você ter coletado os 
dados para análise e pressupõe que saiba antecipadamente seus objetivos 
de análise.

A antecipação dos objetivos das análises é o que evitará, por 
exemplo, retrabalho e perda de tempo e recursos financeiros ao longo 
de sua pesquisa.

Os dados coletados, antes de serem tabulados, representam meros 
números ou aspectos qualitativos soltos e de difícil interpretação. Ao se 
tabular, cumpre-se um primeiro passo para torná-los mais inteligíveis e 
analisáveis.

A expressão visual de um dado ou informação é certamente uma das 
formas mais eficazes em termos didáticos para que se captem as nuances 
neles contidas. Essa percepção visual melhora a compreensão do analista 
e usuários do objeto em análise, além de representar uma forma bastante 
eficaz de organização e recuperação de informações relevantes.

O que você pode entender então por tabulação? Lembre-se: 
a tabulação é a sistematização dos dados coletados para a análise 
de forma a torná-los organizados e inteligíveis, possibilitando a 
execução do tratamento necessário para que se atinjam os objetivos 
previamente traçados.

2.2 Tabela

As tabelas podem ser consideradas quadros em que resumimos 
um conjunto de dados organizados e dispostos sistematicamente em 
linhas e colunas.
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Assim como existem algumas regras e normas que devem ser 
observadas quando vamos elaborar um texto científico ou acadêmico, 
para organizar os dados em séries estatísticas ou em distribuição 
de frequências, existem algumas normas nacionais definidas pela 
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) que devem ser 
respeitadas. Dessa forma, toda tabela estatística deve conter elementos 
essenciais e elementos complementares, quando necessário. Vejamos.

2.2.1 Elementos essenciais

• Título — no título devemos indicar a natureza do fato estudado, 
ou seja, o que foi estudado; também deve conter as variáveis 
escolhidas na análise do fato, o local e a época em que os dados 
foram obtidos.

• Corpo — é formado pelo conjunto de linhas e colunas, em que 
podemos observar as séries horizontais e verticais de informações.

• Cabeçalho — no início de cada coluna devemos designar a 
natureza do conteúdo de que a coluna trata.

• Coluna indicadora — nessa coluna devemos evidenciar a 
natureza do conteúdo de cada linha.

2.2.2 Elementos complementares

• Fonte — na fonte devemos indicar a entidade responsável pela 
organização, ou que forneceu dos dados primários. Deve ficar no 
rodapé da tabela.

• Notas — quando é necessário algum outro esclarecimento 
além dos essenciais, eles devem ser colocados em forma de notas 
no rodapé da tabela.

• Chamadas — são colocadas também no rodapé da tabela e são 
necessárias para esclarecer pormenores ou detalhes em relação às 
caselas, colunas ou linhas.

• Atenção: Nenhuma casela deve ficar em branco, deve sempre 
apresentar um número ou sinal. O lado direito e esquerdo das 
tabelas devem sempre ser abertos.

Vejamos um exemplo (Tabela 3.5):
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Fonte: elaborada pela autora.

Tabela 3.5 | Número de casos de dengue registrados nas unidades de saúde de 
Londrina no primeiro semestre de 2013
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2.2.1 Elementos essenciais

  Título — no título devemos indicar a natureza do fato estudado, ou seja, 
o que foi estudado; também deve conter as variáveis escolhidas na análise 
do fato, o local e a época em que os dados foram obtidos. 

  Corpo — é formado pelo conjunto de linhas e colunas, em que podemos 
observar as séries horizontais e verticais de informações.

  Cabeçalho — no início de cada coluna devemos designar a natureza do 
conteúdo de que a coluna trata.

  Coluna indicadora — nessa coluna devemos evidenciar a natureza do 
conteúdo de cada linha.

2.2.2 Elementos complementares

  Fonte — na fonte devemos indicar a entidade responsável pela organização, 
ou que forneceu dos dados primários. Deve ficar no rodapé da tabela.

  Notas — quando é necessário algum outro esclarecimento além dos essen-
ciais, eles devem ser colocados em forma de notas no rodapé da tabela.

  Chamadas — são colocadas também no rodapé da tabela e são necessárias 
para esclarecer pormenores ou detalhes em relação às caselas, colunas 
ou linhas. 

  Atenção: Nenhuma casela deve ficar em branco, deve sempre apresentar 
um número ou sinal. O lado direito e esquerdo das tabelas devem sempre 
ser abertos.

Vejamos um exemplo (Tabela 3.5):

Tabela 3.5  Número de casos de dengue registrados nas unidades 
de saúde de Londrina no primeiro semestre de 2013

Mês Nº de casos

Janeiro 183

Fevereiro 208

Março 174

Abril 116

Maio 92

Junho* 34

Fonte: Da autora (2014).*

* Dados computados até 15 de junho
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* Dados computados até 15 de junho

Podemos ainda ter outros tipos específicos de tabelas:

• Série estatística

Chamamos de série estatística qualquer tabela que apresenta os 
dados estatísticos em função da época, do local ou da espécie.

• Séries homógradas

Denominamos de séries homógradas as séries em que a variável 
descrita apresenta variação discreta. As séries homógradas podem ser 
classificadas em temporal, geográfica ou específica.

• Série temporal: nesse tipo de série observamos o caráter variável 
do fator cronológico. O local e o fenômeno são elementos fixos e o 
período (tempo) varia. Esta série também recebe o nome de histórica 
ou evolutiva. Vamos ver o exemplo a seguir (Tabela 3.6).

Fonte: elaborada pela autora.

Tabela 3.6 | Consultas relativas ao 1º trimestre de 2013 em um hospital de grande 
porte
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Podemos ainda ter outros tipos específicos de tabelas:

  Série estatística

Chamamos de série estatística qualquer tabela que apresenta os dados es-
tatísticos em função da época, do local ou da espécie.

  Séries homógradas

Denominamos de séries homógradas as séries em que a variável descrita 
apresenta variação discreta. As séries homógradas podem ser classificadas em 
temporal, geográfica ou específica.

  Série temporal: nesse tipo de série observamos o caráter variável do fa-
tor cronológico. O local e o fenômeno são elementos fixos e o período 
(tempo) varia. Esta série também recebe o nome de histórica ou evolutiva. 
Vamos ver o exemplo a seguir (Tabela 3.6).

Tabela 3.6  Consultas relativas ao 1º trimestre de 2013 em um hospital de 
grande porte

Período Consultas realizadas

Janeiro/2013 1800

Fevereiro/2013 1300

Março/2013 1580

Total 4680

Fonte: Da autora (2014).

 Série geográfica: nessa série, o elemento variável é o fator geográfico. A 
época e o fato (espécie) constituem elementos fixos. Esse tipo de série 
pode ser também chamada de espacial, territorial ou de localização. 
Vamos analisar um exemplo (Tabela 3.7):

Tabela 3.7  Atendimentos em um programa social relativos ao 1º trimestre 
de 2013

Estados Número de atendimentos

Paraná 12800

Santa Catarina 10000

Rio Grande do Sul 11000

Total 33800

Fonte: Da autora (2014).
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• Série geográfica: nessa série, o elemento variável é o fator 
geográfico. A época e o fato (espécie) constituem elementos fixos. 
Esse tipo de série pode ser também chamada de espacial, territorial ou 
de localização. Vamos analisar um exemplo (Tabela 3.7):

Fonte: elaborada pela autora.

Tabela 3.7 Atendimentos em um programa social relativos ao 1º trimestre de 2013
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Podemos ainda ter outros tipos específicos de tabelas:

  Série estatística

Chamamos de série estatística qualquer tabela que apresenta os dados es-
tatísticos em função da época, do local ou da espécie.

  Séries homógradas

Denominamos de séries homógradas as séries em que a variável descrita 
apresenta variação discreta. As séries homógradas podem ser classificadas em 
temporal, geográfica ou específica.

  Série temporal: nesse tipo de série observamos o caráter variável do fa-
tor cronológico. O local e o fenômeno são elementos fixos e o período 
(tempo) varia. Esta série também recebe o nome de histórica ou evolutiva. 
Vamos ver o exemplo a seguir (Tabela 3.6).

Tabela 3.6  Consultas relativas ao 1º trimestre de 2013 em um hospital de 
grande porte

Período Consultas realizadas

Janeiro/2013 1800

Fevereiro/2013 1300

Março/2013 1580

Total 4680

Fonte: Da autora (2014).

 Série geográfica: nessa série, o elemento variável é o fator geográfico. A 
época e o fato (espécie) constituem elementos fixos. Esse tipo de série 
pode ser também chamada de espacial, territorial ou de localização. 
Vamos analisar um exemplo (Tabela 3.7):

Tabela 3.7  Atendimentos em um programa social relativos ao 1º trimestre 
de 2013

Estados Número de atendimentos

Paraná 12800

Santa Catarina 10000

Rio Grande do Sul 11000

Total 33800

Fonte: Da autora (2014).
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Há também outras séries:

• Série específica: nessa série, o caráter variável é o fato ou espécie. 
Ela também recebe o nome de série categórica.

• Séries conjugadas: também são conhecidas como tabelas de dupla 
entrada. Essas tabelas são adequadas quando queremos apresentar 
duas ou mais séries ao mesmo tempo, de forma que tenhamos duas 
ordens de classificação: uma horizontal e outra vertical. O exemplo da 
Tabela 3.8 a seguir é de uma série geográfica temporal.

Fonte: elaborada pela autora.

Tabela 3.8 | Atendimentos em um programa social relativo ao 1º trimestre de 2013
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Há também outras séries:

 Série específica: nessa série, o caráter variável é o fato ou espécie. Ela 
também recebe o nome de série categórica.

 Séries conjugadas: também são conhecidas como tabelas de dupla en-
trada. Essas tabelas são adequadas quando queremos apresentar duas ou 
mais séries ao mesmo tempo, de forma que tenhamos duas ordens de 
classificação: uma horizontal e outra vertical. O exemplo da Tabela 3.8 
a seguir é de uma série geográfica temporal.

Tabela 3.8 Atendimentos em um programa social relativo ao 1º trimestre de 2013

Estados Janeiro/2013 Fevereiro/2013 Março/2013

Paraná 8260 5900 7450

Santa Catarina 6450 6050 5800

Rio Grande do Sul 7300 5600 7200

Total 22000 17550 20450

Fonte: Da autora (2014).

Vale relembrar que:

  Deverão ser numeradas consecutivamente com algarismos arábicos;

  Antes desses números deve vir a palavra “Tabela”; por exemplo: Tabela 1.

  Deve conter o título que indica a natureza e as abrangências geográficas 
e temporal dos dados numéricos, por exemplo: perfil socioeconômico 
das famílias da região norte de Maringá.

  É necessário um rodapé especificando a fonte de onde se originaram os 
dados apresentados.

  Devem-se deixar abertas as extremidades da tabela, pois não se devem 
colocar traços verticais em suas extremidades.

De acordo com a Resolução 886 do IBGE, nas casas ou células, devemos 
colocar:

  Um traço horizontal ( — ) quando o valor é zero.

  Colocar reticências (...) quando não temos os dados.

  Devemos colocar um ponto de interrogação (?) quando há dúvidas quanto 
à exatidão de determinado valor;

  Zero (0) quando o valor for muito pequeno para ser expresso pela unidade 
utilizada;
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Vale relembrar que:

• Deverão ser numeradas consecutivamente com algarismos 
arábicos.

• Antes desses números deve vir a palavra “Tabela”; por exemplo: 
Tabela 1.

• Deve conter o título que indica a natureza e as abrangências 
geográficas e temporal dos dados numéricos, por exemplo: perfil 
socioeconômico das famílias da região norte de Maringá.
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• É necessário um rodapé especificando a fonte de onde se 
originaram os dados apresentados.

• Devem-se deixar abertas as extremidades da tabela, pois não se 
devem colocar traços verticais em suas extremidades.

De acordo com a Resolução 886 do IBGE, nas casas ou células, 
devemos colocar:

• Um traço horizontal ( — ) quando o valor é zero.

• Colocar reticências (...) quando não temos os dados.

• Devemos colocar um ponto de interrogação (?) quando há dúvidas 
quanto à exatidão de determinado valor.

• Zero (0) quando o valor for muito pequeno para ser expresso pela 
unidade utilizada.

• Se os valores forem expressos em numerais decimais, é 
necessário acrescentar a parte decimal, um número correspondente 
de zeros (0,0; 0,00; 0,00; ...).

2.3 Gráficos

2.3.1 Tipos de gráficos

2.3.1.1 Gráficos estatísticos

Quando queremos representar visualmente os dados estatísticos 
podemos fazer isso utilizando as representações gráficas. Mas, 
atenção: as representações gráficas devem sempre corresponder a 
uma tabela, sem contudo substituí-la.

Os gráficos devem ter as seguintes características: obedecer a 
uma escala, usar o sistema de coordenadas, ter simplicidade, ser 
claro e principalmente corresponder à veracidade dos dados.

2.3.1.2 Gráficos de informação

Esses gráficos são usados geralmente quando queremos 
proporcionar ao público em geral uma visualização rápida e clara. 
Como são gráficos caracteristicamente expositivos, podemos 
dispensar comentários adicionais. Também podemos omitir as 
legendas, desde que as informações relevantes estejam presentes.
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2.3.1.3 Gráficos de análise

Esses tipos de gráfico são mais adequados ao trabalho com a 
estatística, pois fornecem elementos úteis para a análise dos dados, 
além de ser também informativos. Normalmente, os gráficos de 
análise são acompanhados de sua respectiva tabela estatística. 
Também podemos incluir um texto explicativo que tem como 
objetivo esclarecer o leitor sobre os pontos principais divulgados 
no gráfico.

O uso de gráficos é muito apreciado em nossa sociedade pelo 
fato de permitir uma visualização rápida e eficiente. Mas devemos 
ficar atentos, uma vez que um gráfico mal construído pode transmitir 
uma informação deturpada em relação à verdadeira. Normalmente 
isso ocorre por problemas de escala, em que as proporções entre os 
dados não são respeitadas. Vamos ver agora algumas classificações 
de gráficos.

2.3.1.4 Diagramas

Os diagramas são gráficos geométricos que apresentam duas 
dimensões. São os mais utilizados para representar séries estatísticas. 
Podem ser de vários tipos:

2.3.1.4.1 Gráficos em barras horizontais e gráficos em barras 
verticais(colunas)

Quando as legendas necessárias para a compreensão dos dados 
não são breves, usamos preferencialmente os gráficos em barras 
horizontais. Nos gráficos de colunas, os retângulos têm a mesma 
base e as alturas são proporcionais ao valor quantitativo dos dados. A 
ordem a ser respeitada é a cronológica no caso de séries temporais 
e a decrescente se a série for geográfica ou categórica. Vamos ver 
um exemplo:
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Figura 3.1 | Densidade demográfica (2006) por habitantes/km2
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2.3.1.4 Diagramas

Os diagramas são gráficos geométricos que apresentam duas dimensões. São 
os mais utilizados para representar séries estatísticas. Podem ser de vários tipos:

2.3.1.4.1 Gráficos em barras horizontais e gráficos em barras 
verticais(colunas)

Quando as legendas necessárias para a compreensão dos dados não são 
breves, usamos preferencialmente os gráficos em barras horizontais. Nos gráfi-
cos de colunas, os retângulos têm a mesma base e as alturas são proporcionais 
ao valor quantitativo dos dados. A ordem a ser respeitada é a cronológica no 
caso de séries temporais e a decrescente se a série for geográfica ou categórica. 
Vamos ver um exemplo:

Figura 3.1 Densidade demográfica (2006) por habitantes/km2

0 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 

100 

Centro-Oeste Nordeste Norte Sudeste Sul 

Regiões do Brasil  

Densidade demográfica (2006) por 
hab/km2 

Fonte: IBGE (2013).

Exemplo de um gráfico de barras na posição horizontal (Figura 3.2).

Foi perguntado a 500 clientes de um supermercado sobre quais são os 
principais motivos que influenciam a fazer compras sempre no mesmo local. 
Veja o que eles responderam: 205 alegaram que o preço era o principal motivo, 
115 alegaram ser pela localização próxima de sua casa, 80 pela variedade de 
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Fonte: IBGE (2013).

Exemplo de um gráfico de barras na posição horizontal (Figura 
3.2).

Foi perguntado a 500 clientes de um supermercado sobre quais 
são os principais motivos que influenciam a fazer compras sempre 
no mesmo local.

Veja o que eles responderam: 205 alegaram que o preço era 
o principal motivo, 115 alegaram ser pela localização próxima de 
sua casa, 80 pela variedade de produtos, 56 responderam ser 
ótimo atendimento ao cliente, 44 alegaram ser pelo fato de ter 
estacionamento coberto e amplo.
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produtos, 56 responderam ser ótimo atendimento ao cliente, 44 alegaram ser 
pelo fato de ter estacionamento coberto e amplo.

Características Frequência Frequência relativa

Bom preço 205 41%

Localização 115 23%

Variedade dos produtos 80 16%

Atendimento ao cliente 56 11%

Estacionamento amplo 44 9%

Total: 500

Figura 3.2 Pesquisa sobre motivos de preferência por um supermercado
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Fonte: Da autora (2014).

2.3.1.4.2 Gráficos em setores

Este gráfico é elaborado com base em um círculo e utilizado toda vez que 
desejamos ressaltar a participação do dado em relação ao total. O total é repre-
sentado pelo círculo completo, que fica dividido em setores que representam 
cada uma das partes. Os setores são construídos de tal forma que suas áreas 
são respectivamente proporcionais aos dados da série. O gráfico em setores 
deve ser preferivelmente empregado quando há, no máximo, sete dados, caso 
contrário o gráfico fica muito “carregado” de informação, de modo que deve-
mos então optar por outro tipo de gráfico.
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Fonte: elaborada pelo autora.

Figura 3.2 | Pesquisa sobre motivos de preferência por um supermercado
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2.3.1.4.2 Gráficos em setores

Este gráfico é elaborado com base em um círculo e utilizado toda vez que 
desejamos ressaltar a participação do dado em relação ao total. O total é repre-
sentado pelo círculo completo, que fica dividido em setores que representam 
cada uma das partes. Os setores são construídos de tal forma que suas áreas 
são respectivamente proporcionais aos dados da série. O gráfico em setores 
deve ser preferivelmente empregado quando há, no máximo, sete dados, caso 
contrário o gráfico fica muito “carregado” de informação, de modo que deve-
mos então optar por outro tipo de gráfico.
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2.3.1.4.2 Gráficos em setores

Este gráfico é elaborado com base em um círculo e utilizado toda 
vez que desejamos ressaltar a participação do dado em relação ao 
total. O total é representado pelo círculo completo, que fica dividido 
em setores que representam cada uma das partes. Os setores 
são construídos de tal forma que suas áreas são respectivamente 
proporcionais aos dados da série. O gráfico em setores deve ser 
preferivelmente empregado quando há, no máximo, sete dados, 
caso contrário o gráfico fica muito “carregado” de informação, de 
modo que devemos então optar por outro tipo de gráfico.

Para calcular o ângulo de cada um dos setores de um gráfico de 
setores, é necessário primeiro transformar os dados em porcentagem, 
depois disso, transformamos esse percentual encontrado em graus. 
Vamos analisar um exemplo utilizando a Tabela 3.9:

Fonte: elaborada pela autora.

Tabela 3.9 | Número de pessoas atendidas por região em uma cidade, em certo 
programa social
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Para calcular o ângulo de cada um dos setores de um gráfico de setores, é 
necessário primeiro transformar os dados em porcentagem, depois disso, trans-
formamos esse percentual encontrado em graus. Vamos analisar um exemplo 
utilizando a Tabela 3.9:

Tabela 3.9  Número de pessoas atendidas por região em uma  
cidade, em certo programa social

REGIÕES NÚMERO DE PESSOAS

Sul 20000

Leste 19800

Oeste 18500

Norte 19950

Total 78250

Fonte: Da autora (2014).

Primeiro vamos encontrar a porcentagem de vendas da região Sul:

X = 20000:78250

X = 0,25.100

X = 25%

Agora vamos transformar essa porcentagem em graus (lembrando que uma 
circunferência inteira possui 360°):

X = 25.360

         100

X = 90

Portanto, o setor do gráfico que corresponde à região Sul deve ter 90°. E 
assim, conseguimos determinar cada um dos setores.

2.3.1.5 Pictogramas

São os gráficos construídos a partir de figuras que representam a intensidade 
do fenômeno. Como sua forma é atraente, ele é muito utilizado para chamar 
a atenção do público em geral, podendo ser muito empregado pelos meios 
de comunicação. Os símbolos que vamos utilizar nos gráficos devem ser au-
toexplicativos. Mas devemos ficar atentos, pois muitas vezes os pictogramas 
mostram apenas uma visão geral do fenômeno, deixando a desejar os detalhes 
e pormenores.
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Primeiro vamos encontrar a porcentagem de vendas da região 
Sul:

X = 20000:78250

X = 0,25.100

X = 25%

Agora vamos transformar essa porcentagem em graus 
(lembrando que uma circunferência inteira possui 360°):

X = 25.360

         100

X = 90

Portanto, o setor do gráfico que corresponde à região Sul deve 
ter 90°. E assim, conseguimos determinar cada um dos setores.

2.3.1.5 Pictogramas

São os gráficos construídos a partir de figuras que representam a 
intensidade do fenômeno. Como sua forma é atraente, ele é muito 
utilizado para chamar a atenção do público em geral, podendo ser 
muito empregado pelos meios de comunicação. Os símbolos que 
vamos utilizar nos gráficos devem ser autoexplicativos. Mas devemos 
ficar atentos, pois muitas vezes os pictogramas mostram apenas 
uma visão geral do fenômeno, deixando a desejar os detalhes e 
pormenores.

Para saber mais

Como a estatística não é um fim e sim um meio, ela acaba por tratar de 
fenômenos de todas as áreas do conhecimento, pois serve a todas nos 
estudos e análises desses fenômenos.

Um gráfico é útil em várias ciências, principalmente às 
relacionadas com gestão de empresas, mas também em ciências 
exatas. Vários outros programas nos permitem fazer gráficos, mas 
um dos mais utilizados é o Excel.

No Excel há também a possibilidade de fazer gráficos mais 
diferenciados, veja um com formato de cone (Figura 3.3).

De acordo com os dados do IBGE (2013), a população em 2010 
das três capitais do Sul do Brasil:
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Tabela 3.10 | População das três capitais do Sul do Brasil (2010)
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Como a estatística não é um fim e sim um meio, ela acaba por tratar de fenômenos de todas 
as áreas do conhecimento, pois serve a todas nos estudos e análises desses fenômenos.

Para saber mais

Um gráfico é útil em várias ciências, principalmente às relacionadas com 
gestão de empresas, mas também em ciências exatas. Vários outros programas 
nos permitem fazer gráficos, mas um dos mais utilizados é o Excel.

No Excel há também a possibilidade de fazer gráficos mais diferenciados, 
veja um com formato de cone (Figura 3.3).

De acordo com os dados do IBGE (2013), a população em 2010 das três 
capitais do Sul do Brasil:

Tabela 3.10 População das três capitais do Sul do Brasil (2010)

Cidade: Londrina — PR

População 2010 506.701

Área da unidade territorial (Km²) 1.653,075

Densidade demográfica (hab/Km²) 306,49

População 2010 506.701

Área da unidade territorial (Km²) 1.653,075

Densidade demográfica (hab/Km²) 306,49

Cidade: Porto Alegre — RS

População 2010 1.409.351

Área da unidade territorial (Km²) 496,682

Densidade demográfica (hab/Km²) 2.837,52

Cidade: Florianópolis

População 2010 421.240

Área da unidade territorial (Km²) 675,409

Densidade demográfica (hab/Km²) 627,24

Fonte: IBGE (2013).
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Fonte: IBGE (2013).

Fonte: Adaptada de IBGE (2013).

Figura 3.3 | População das capitais do Sul
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Figura 3.3 População das capitais do Sul
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Fonte: Adaptada de IBGE (2013).

Qual a relevância das pesquisas sociais para o desenvolvimento de 
uma cidade? Qual a importância do rigor das ferramentas estatísticas 
para as pesquisas sociais?

Questões para reflexão

Existe um tipo de amostragem denominada de “amostragem por etapa dupla”, que é uma 
modificação da amostragem por conglomerados; em uma primeira etapa são selecionados 
conglomerados; em seguida, na segunda etapa, são sorteadas as unidades amostrais que se 
encontram dentro de cada conglomerado selecionado para a pesquisa.

Para saber mais

Para o serviço social, a estatística pode contribuir para a compreensão 
dos fenômenos sociais? É possível desenvolver projetos sociais sem 
levar em consideração as informações estatísticas?

Questões para reflexão
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Questão para reflexão

Qual a relevância das pesquisas sociais para o desenvolvimento de uma 
cidade? Qual a importância do rigor das ferramentas estatísticas para as 
pesquisas sociais?

Para saber mais

Existe um tipo de amostragem denominada de “amostragem por etapa 
dupla”, que é uma modificação da amostragem por conglomerados; em 
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uma primeira etapa são selecionados conglomerados; em seguida, na 
segunda etapa, são sorteadas as unidades amostrais que se encontram 
dentro de cada conglomerado selecionado para a pesquisa.

Questão para reflexão

Para o serviço social, a estatística pode contribuir para a compreensão 
dos fenômenos sociais? É possível desenvolver projetos sociais sem 
levar em consideração as informações estatísticas?

Atividades de aprendizagem da seção

1. Das alternativas a seguir, um dos conceitos está incorreto segundo o 
conhecimento de estatística apresentado, que corresponde à seguinte 
alternativa:
a) Dados primários são coletados pela própria organização ou pessoa. 
b) População é o conjunto de todos os elementos que representam algumas 
características em comum e sobre os quais desejamos desenvolver algum 
estudo.
c) Gráfico de colunas são muito utilizados em pesquisas.
d) Média aritmética ponderada é calculada com pesos.
e) Um gráfico é apenas um instrumento para coletar de dados em pesquisas.

2. Uma pesquisa realizada com uma amostra de 150 mulheres mostrou 
que 30% delas preferem que se disponibilizem cursos de informática. Esta 
quantidade de mulheres corresponde a: 
a) 85.
b) 45.
c) 25.
d) 75.
e) 120.

Fique ligado!

Esta unidade apresenta os principais conceitos necessários à 
compreensão da estatística. Entre os tópicos discutidos estão: origens, 
objeto e objetivos da estatística, que destacam como se iniciaram as 
primeiras tentativas de compreensão dos dados a partir de ferramentas 
metodologicamente voltadas ao que hoje se denomina de estatística. 
Destaca alguns dos principais termos utilizados na área da estatística 
como os conceitos de população, unidade, amostra, variável.
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Para concluir o estudo da unidade

Caro aluno, esperamos que ao finalizar esta unidade você tenha 
chegado aos objetivos propostos, ou seja, compreender os principais 
conceitos relacionados à estatística aplicada, os diferentes tipos de 
amostragem, observando principalmente a importância deles para a 
compreensão das pesquisas sociais.

Todo conhecimento pressupõe estudo e dedicação, portanto 
sugere-se que você busque as referências aqui tratadas como forma 
de aprofundar seus conhecimentos e, sobretudo refletir sobre em 
que situações práticas poderia aplicar os conceitos aqui discutidos.
Parabéns por mais essa etapa cumprida!

Atividades de aprendizagem da unidade

1. Considere que um pesquisador quer saber sobre pessoas desempregadas 
em um bairro e todas as pessoas que por ele passam têm a mesma chance 
de ser entrevistadas. Nessa situação, a amostra a ser adotada na pesquisa 
deve ser:
a) Sistemática.
b) Aleatória simples.
c) Não probabilística. 
d) Não aleatória.
e) Embasada em estudo comparativo.

2. Foram registradas as seguintes pesagens em 5 recém-nascidos: 1,990 kg; 
2,140 kg; 2,420 kg; 3,200 kg e 3,000 kg. A média aritmética correspondeu a:
a) 2,230 kg.
b) 2,420 kg.
c) 2,550 kg.
d) 2,125 kg.
e) 3,150 kg.

3. Das variáveis seguintes, a alternativa que corresponde a uma variável 
quantitativa é:
a) Grau de escolaridade.
b) Número de famílias de classe alta.
c) Cor dos olhos.
d) Raça.
e) Sexo.
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4. Se em uma questão do Enade forem exploradas informações e estas 
apresentadas no gráfico a seguir, este é conhecido como gráfico de:

5. Quando nas pesquisas utiliza-se de uma figura para representar os 
elementos em um gráfico, estamos utilizando um tipo de representação 
gráfica denominado:
a) Gráfico em colunas.
b) Gráfico em barras.
c) Gráfico em linhas.
d) Gráfico pictograma.
e) Gráfico de setor.

a) Colunas.
b) Setor.
c) Barras.
d) Redondo.
e) Histograma.
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d) Não aleatória.

e) Embasada em estudo comparativo.

2. Foram registradas as seguintes pesagens em 5 recém-nascidos: 1,990 kg; 
2,140 kg; 2,420 kg; 3,200 kg e 3,000 kg. A média aritmética corres-
pondeu a:

a) 2,230 kg.

b) 2,420 kg.

c) 2,550 kg.

d) 2,125 kg.

e) 3,150 kg.

3. Das variáveis seguintes, a alternativa que corresponde a uma variável 
quantitativa é:

a) Grau de escolaridade.

b) Número de famílias de classe alta.

c) Cor dos olhos.

d) Raça.

e) Sexo.

4. Se em uma questão do Enade forem exploradas informações e estas 
apresentadas no gráfico a seguir, este é conhecido como gráfico de:

a) Colunas.

b) Setor.

c) Barras.

d) Redondo.

e) Histograma.
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Unidade 4

Parâmetros estatísticos

Nesta unidade, vamos estudar como organizar os dados 
estatísticos em tabelas de distribuição de frequências. Isso é 
necessário, pois muitas vezes encontramos muitos dados e 
também muita repetição de dados que podem ser agrupados 
para uma melhor organização.

Objetivos de aprendizagem

Nesta seção, você estudará a distribuição de frequências com intervalo 

de classe; quando nos deparamos com uma amostra de tamanho elevado, 

é mais coerente efetuar o agrupamento dos valores em intervalos de classe, 

apresentando os elementos que compõem este estudo.

Nesta seção, serão abordados por meio de exemplos aplicados com as 

fórmulas e também o Excel, diversos conteúdos estudados, como a moda, a 

mediana e média e ao final será abordado o coeficiente de variação.

Seção 1 | Distribuição de frequências

Seção 2 | Revisando cálculos estatísticos e as aplicações no Excel

Helenara Regina Sampaio





Introdução à unidade
Esta unidade apresenta a fundamentação sobre os principais 

parâmetros que você necessitará conhecer para as aplicações de 
qualquer, ou ao menos da maioria, dos procedimentos de análise 
estatística.

Ao final desta unidade, espera-se que você seja capaz de efetuar 
os cálculos das medidas de tendência central e de dispersão; muitos 
dos exemplos levam em consideração dados que expressam variáveis 
quantitativas reais. Sugere-se, sobretudo, que você extrapole os 
exemplos apresentados a partir de testes feitos com dados do seu 
cotidiano, pois isso o ajudará a atingir o objetivo didático desta unidade.
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Seção 1

Distribuição de frequências

Introdução à seção

Para que se entendam as aplicações estatísticas que serão estudadas, 
é necessário que conceitos básicos sejam revistos e compreendidos. 
Esses conceitos se referem aos parâmetros estatísticos de uma 
população ou amostra que permitem descrevê-los, portanto estatística 
descritiva.

Todo conjunto de dados apresenta alguma característica que 
permite a quantificação, ou seja, a transformação ou representação 
numérica. A partir dessa quantificação é possível efetuar algumas 
análises importantes que se denominam de estatística descritiva.

Como o nome sugere, ela objetiva descrever o conjunto de dados 
permitindo que se compreendam suas principais características. Essa 
compreensão permite que se levantem hipóteses ou expectativas para 
análises mais aprofundadas.

As principais medidas relacionadas à descrição dos dados são 
as denominadas de medidas de tendência central já que têm como 
principal parâmetro a média.

A partir da média é possível se analisar o comportamento dos dados 
em termos de variabilidade sendo que são utilizadas para isso duas 
outras medidas: a variância e o desvio padrão.

Você pode estar se perguntando: o que é uma tabela de distribuição 
de frequências? Ela é um tipo de tabela que sintetiza uma coleção de 
dados conforme as frequências, isto é, conforme a repetição de seus 
valores.

1.1 Tabela de distribuição de frequências

Uma tabela com dados brutos apresenta os dados que ainda 
não foram numericamente organizados. Como os dados não estão 
organizados, é mais difícil termos uma ideia do comportamento 
do grupo analisado. A tabela em que os elementos não foram 
organizados numericamente chama-se tabela primitiva.
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Veja o exemplo, a idade dos 20 funcionários da livraria Erudição: 
25, 21, 22, 21, 22, 23, 25, 21, 30, 26, 30, 34, 40, 34, 42, 38, 38, 38, 
40, 30.

Chamamos de rol a tabela obtida após termos ordenados os 
dados, seja em ordem crescente ou decrescente. Vamos organizar 
as idades dos funcionários da livraria “Erudição”: 21, 21, 21, 22, 22, 23, 
25, 25, 26, 30, 30, 30, 34, 34, 38, 38, 38, 40, 40, 42.

Na tabela de distribuição de frequências sem intervalo de classes 
nós apresentamos os dados sintetizados conforme as repetições de 
seus valores. Vejamos no exemplo (Tabela 4.1):

Fonte: elaborada pela autora.

Tabela 4.1 | Idade dos 20 funcionários da livraria Erudição
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1.1 Tabela de distribuição de frequências
Uma tabela com dados brutos apresenta os dados que ainda não foram nu-

mericamente organizados. Como os dados não estão organizados, é mais difícil 
termos uma ideia do comportamento do grupo analisado. A tabela em que os 
elementos não foram organizados numericamente chama-se tabela primitiva. 

Veja o exemplo, a idade dos 20 funcionários da livraria Erudição: 25, 21, 
22, 21, 22, 23, 25, 21, 30, 26, 30, 34, 40, 34, 42, 38, 38, 38, 40, 30

Chamamos de rol a tabela obtida após termos ordenados os dados, seja em 
ordem crescente ou decrescente. Vamos organizar as idades dos funcionários 
da livraria “Erudição”: 21, 21, 21, 22, 22, 23, 25, 25, 26, 30, 30, 30, 34, 34, 
38, 38, 38, 40, 40, 42

Na tabela de distribuição de frequências sem intervalo de classes nós apre-
sentamos os dados sintetizados conforme as repetições de seus valores. Vejamos 
no exemplo (Tabela 4.1):

Tabela 4.1 Idade dos 20 funcionários da livraria Erudição

Classes Frequência

21 3

22 2

23 1

25 2

26 1

30 3

34 2

38 3

40 2

42 1

TOTAL 20

Fonte: Da autora (2014).

Ainda podemos observar que a apresentação da tabela está um pouco ex-
tensa. Então podemos recorrer a uma tabela de distribuição de frequência com 
intervalo de classes. Quando nos deparamos com uma amostra de tamanho ele-
vado, é mais coerente efetuar o agrupamento dos valores em intervalos de classe.  
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Ainda podemos observar que a apresentação da tabela está um 
pouco extensa. Então podemos recorrer a uma tabela de distribuição 
de frequência com intervalo de classes. Quando nos deparamos 
com uma amostra de tamanho elevado, é mais coerente efetuar o 
agrupamento dos valores em intervalos de classe.

Neste caso, há a necessidade de determinar a natureza do 
intervalo de classe, se ele é aberto ou fechado. Vamos supor que 
o intervalo seja aberto, então representamos da seguinte forma: 20 
— 25, os limites inferior e superior não pertencem à classe. Se o 
intervalo for fechado representamos: I-I os limites de classe superior 
e inferior pertencem à classe e se o intervalo misto: I-, neste caso 
um dos limites pertence à classe, o outro não, então lemos intervalo 
fechado à direita ou à esquerda (Tabela 4.2).
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Fonte: elaborada pela autora.

Fonte: elaborada pela autora.

Fonte: elaborada pela autora.

Tabela 4.2 | Idades dos 20 funcionários da livraria Erudição
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Neste caso, há a necessidade de determinar a natureza do intervalo de classe, 
se ele é aberto ou fechado. Vamos supor que o intervalo seja aberto, então 
representamos da seguinte forma: 20 — 25, os limites inferior e superior não 
pertencem à classe. Se o intervalo for fechado representamos: I-I os limites de 
classe superior e inferior pertencem à classe e se o intervalo misto: I-, neste caso 
um dos limites pertence à classe, o outro não, então lemos intervalo fechado 
à direita ou à esquerda (Tabela 4.2).

Tabela 4.2 Idades dos 20 funcionários da livraria Erudição

Classes Frequências

20 |------- 25 6

25 |------- 30 3

30 |------- 35 5

35 |------- 40 3

40 |-------45 3

Total 20

Fonte: Da autora (2014).

Tabela 4.3  Frequência e porcentagem de 70 funcionários de uma prefeitura quando questionados 
sobre seu estado civil

Estado civil Frequência Absoluta (f ) Frequência Relativa (fr ) (%)

Solteiro 21 30,00

Casado 35 50,00

Divorciado 7 10,00

Outros 7 10,00

Total 70 100

Fonte: Da autora (2014).

Exemplo de atividades

Num bairro foi realizada uma pesquisa com 40 adultos, perguntando-se 
qual era o seu estado civil. Foram coletadas as seguintes informações (Tabelas 
4.4 e 4.5): 
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Num bairro foi realizada uma pesquisa com 40 adultos, perguntando-
se qual era o seu estado civil. Foram coletadas as seguintes informações 
(Tabelas 4.4 e 4.5):

Tabela 4.4 | Estado civil
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Tabela 4.4 Estado civil

Solteiro Casado Divorciado Casado

Casado Casado Solteiro Casado

Casado Casado Viúvo Solteiro

Viúvo Solteiro Divorciado Viúvo

Solteiro Casado Viúvo Casado

Solteiro Viúvo Casado Viúvo

Viúvo Casado Casado Casado

Casado Casado Casado Viúvo

Viúvo Casado Divorciado Divorciado

Solteiro Casado Casado Casado

Fonte: Da autora (2014).

Tabela 4.5 Dados de 40 adultos sobre o seu estado civil

Estado civil Frequência Frequência relativa (fr) (%) 

Solteiro 7 17,5%

Casado 20 50%

Viúvo 9 22,5%

Divorciado 4 10%

Fonte: Da autora (2014).

Veja um exemplo de resultados expressos em porcentagens (Tabela 4.6)

Tabela 4.6  Número de Municípios, segundo as classes de população indígena do município — 
Brasil — 1991/2010 — Total

1991 2000 2010

Total 4491 100% 5507 100% 5565 100%

0 a 24 896 20,0% 1631 29,6% 2937 52,8%

25 a 49 169 3,8% 527 9,6% 485 8,7%

50 a 99 141 3,1% 458 8,3% 329 5,9%

100 a 249 140 3,1% 401 7,3% 298 5,4%

250 a 499 77 1,7% 186 3,4% 148 2,7%

500 a 999 53 1,2% 136 2,5% 113 2,0%

1000 a 1499 30 0,7% 63 1,1% 50 0,9%

1500 a 2999 26 0,6% 53 1,0% 52 0,9%
continua
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Fonte: elaborada pela autora.

Fonte: IBGE (2013).

Tabela 4.5 | Dados de 40 adultos sobre o seu estado civil

Tabela 4.6 | Número de Municípios, segundo as classes de população indígena do 
município — Brasil — 1991/2010 — Total

Veja um exemplo de resultados expressos em porcentagens (Tabela 
4.6)

1.2 Elementos que compõem uma distribuição de frequência com 
intervalo de classes

Classe: as classes correspondem aos intervalos de variação da 
variável. São representadas pela letra i e o número total de classes é 
representado pela letra k. Na Tabela 1.2, nós tivemos 5 classes, então k 
= 5 e a classe 35|------- 40 corresponde à 4ª classe, onde i = 4.

Limites de classe: são os valores que estão nas extremidades de 
cada classe. O menor valor é o limite inferior de classe, representado 
por li; e o maior valor corresponde ao limite superior de classe (Li).

Por exemplo, em i = 4 (35|----- 40) o limite inferior l4 = 35 e o limite 
superior L4 = 40.
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continua
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3000 a 4999 10 0,2% 20 0,4% 31 0,6%

5000 a 9999 5 0,1% 16 0,3% 32 0,6%

10000 a 14999 0 0,0% 0 0,0% 4 0,1%

15000 ou mais 1 0,0% 4 0,1% 1 0,0%

Não tem indígena 2943 65,5% 2012 36,5% 1085 19,5%

Fonte: IBGE (2013). 

1.2 Elementos que compõem uma distribuição de 
frequência com intervalo de classes

Classe: as classes correspondem aos intervalos de variação da variável. São 
representadas pela letra i e o número total de classes é representado pela letra 
k. Na Tabela 1.2, nós tivemos 5 classes, então k = 5 e a classe 35|------- 40 
corresponde à 4ª classe, onde i = 4.

Limites de classe: são os valores que estão nas extremidades de cada classe. 
O menor valor é o limite inferior de classe, representado por li; e o maior valor 
corresponde ao limite superior de classe (Li). 

Por exemplo, em i = 4 (35|----- 40) o limite inferior l4 = 35 e o limite su-
perior L4 = 40.

Preste atenção no símbolo |-------. Ele representa um intervalo fechado à 
esquerda e aberto à direita. O dado 40 do rol que vimos anteriormente não 
pertence a classe 4, pois se o intervalo é aberto à direita, o valor 40 não está 
incluído nesse intervalo. Então ele pertence a próxima classe i = 5, representada 
por 40|----- 45.

Amplitude do intervalo de classe: a amplitude de cada intervalo de classe 
é representada por hi e podemos obtê-la calculando a diferença entre o limite 
superior e inferior da classe (hi = Li — li). Na distribuição de frequência com 
classes, é conveniente que a amplitude seja igual em todas elas. 

Tomemos como exemplo a classe 4, com os valores 35|----- 40. Então 
temos hi = 40 − 35 = 5. 

Amplitude total da distribuição: a amplitude total da distribuição é a di-
ferença entre o limite superior da última classe e o limite inferior da primeira 
classe da tabela.

AT = L(max) — l(min)

continuação
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Preste atenção no símbolo |-------. Ele representa um intervalo 
fechado à esquerda e aberto à direita. O dado 40 do rol que vimos 
anteriormente não pertence a classe 4, pois se o intervalo é aberto à 
direita, o valor 40 não está incluído nesse intervalo. Então ele pertence 
a próxima classe i = 5, representada por 40|----- 45.

Amplitude do intervalo de classe: a amplitude de cada intervalo de 
classe é representada por hi e podemos obtê-la calculando a diferença 
entre o limite superior e inferior da classe (hi = Li — li). Na distribuição 
de frequência com classes, é conveniente que a amplitude seja igual 
em todas elas.

Tomemos como exemplo a classe 4, com os valores 35|----- 40. 
Então temos hi = 40 − 35 = 5.

Amplitude total da distribuição: a amplitude total da distribuição é a 
diferença entre o limite superior da última classe e o limite inferior da 
primeira classe da tabela.

AT = L(max) — l(min)

Vamos ver o exemplo da Tabela 4.2: o limite superior da última 
classe é 45 e o limite inferior da primeira classe é 20. Então temos: 
AT = 45 − 20 = 25.

Amplitude total da amostra (rol): para calcular a amplitude total 
da amostra, devemos subtrair o valor máximo do valor mínimo da 
amostra, que encontramos no rol. Assim, AA = Xmax − Xmin.

Em nosso exemplo, temos o seguinte rol:

21, 21, 21, 22, 22, 23, 24, 24, 24, 25, 25, 25, 28, 28, 30, 30, 30, 34, 
34, 38, 38, 38, 40, 40, 42

Então AA = 42 − 21 = 21

Dados os conjuntos de dados a seguir qual é o maior valor e o 
menor?

(Figura 4.1)

Notas: 60 65 50 70
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Fonte: elaborada pela autora.

Fonte: elaborada pela autora.

Figura 4.1 | Cálculo de máximo e mínimo no Excel
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Vamos ver o exemplo da Tabela 4.2: o limite superior da última classe é 
45 e o limite inferior da primeira classe é 20. Então temos: AT = 45 − 20 = 25.

Amplitude total da amostra (rol): para calcular a amplitude total da amostra, 
devemos subtrair o valor máximo do valor mínimo da amostra, que encontramos 
no rol. Assim, AA = Xmax − Xmin.

Em nosso exemplo, temos o seguinte rol: 

21, 21, 21, 22, 22, 23, 24, 24, 24, 25, 25, 25, 28, 28, 30, 30, 30, 34, 34, 
38, 38, 38, 40, 40, 42

Então AA = 42 − 21 = 21 

  Dados os conjuntos de dados a seguir qual é o maior valor e o menor? 
(Figura 4.1)

Notas: 60 65 50 70

Figura 4.1 Cálculo de máximo e mínimo no Excel

Fonte: Da autora (2014).

No Excel podemos usar as funções que localizam o valor máximo e o valor 
mínimo num conjunto de dados.

Podemos calcular a amplitude pela seguinte fórmula no Excel (Figura 4.2):
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No Excel podemos usar as funções que localizam o valor máximo 
e o valor mínimo num conjunto de dados.

Podemos calcular a amplitude pela seguinte fórmula no Excel 
(Figura 4.2):

Figura 4.2 | Cálculo da amplitude no Excel
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Figura 4.2 Cálculo da amplitude no Excel

Fonte: Da autora (2014).

Ponto médio de classe: denominamos ponto médio de classe o ponto que 
divide o intervalo de classe em duas partes iguais.

x
l L

2
( )= +

Vamos pegar como exemplo a classe 35|----- 40

x
35 40

2
( )= +

x
75
2

=

x 37,5=

Então o ponto médio dessa classe é 37,5.

Veja este outro exemplo:

xi =
li + Li

2
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Figura 4.2 Cálculo da amplitude no Excel

Fonte: Da autora (2014).
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Figura 4.2 Cálculo da amplitude no Excel

Fonte: Da autora (2014).
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Ponto médio de classe: denominamos ponto médio de classe o 
ponto que divide o intervalo de classe em duas partes iguais.

Vamos pegar como exemplo a classe 35|----- 40
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Então o ponto médio dessa classe é 37,5.

Veja este outro exemplo:

Um exemplo, o ponto médio da segunda classe é

O ponto médio de uma classe é o valor representativo da classe.

“Regra de Sturges”: Não existe uma única maneira para calcularmos 
quantas classes deve ter uma distribuição de frequências com intervalo 
de classes. Normalmente, o pesquisador pode usar o bom senso 
e formar um número adequado de classes e com uma amplitude 
também adequada à sua amostra.

Porém existe uma fórmula que pode ser usada para esse fim. É a 
fórmula de Sturges:

Atenção, n é o número dos elementos que compõem a amostra. 
No caso da tabela 1.6, n = 20 (20 funcionários). Então temos:

Pela fórmula de Sturges chegamos também a um total de 5 classes.

Representação gráfica de uma distribuição: para fazer a 
representação gráfica de uma distribuição de frequências podemos 
utilizar o histograma e o polígono de frequência.

Histograma

O histograma é composto por um conjunto de retângulos 
justapostos, em que suas bases localizam-se sobre o eixo das abscissas, 
de forma que seus pontos médios coincidam com os pontos médios 
dos intervalos de classe (Figura 4.3).

Vamos construir o histograma para a Tabela 4.1:

138 I N D I C A D O R E S  S O C I A I S

Figura 4.2 Cálculo da amplitude no Excel

Fonte: Da autora (2014).
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Então o ponto médio dessa classe é 37,5.
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Um exemplo, o ponto médio da segunda classe é

x2 =
l2 + L2

2

X2 =
144 + 148

2

= 146 cm:

O ponto médio de uma classe é o valor representativo da classe.

“Regra de Sturges”: Não existe uma única maneira para calcularmos quan-
tas classes deve ter uma distribuição de frequências com intervalo de classes. 
Normalmente, o pesquisador pode usar o bom senso e formar um número 
adequado de classes e com uma amplitude também adequada à sua amostra.

Porém existe uma fórmula que pode ser usada para esse fim. É a fórmula 
de Sturges: 

K n1 3,22log≅ +

Atenção, n é o número dos elementos que compõem a amostra. No caso 
da tabela 1.6, n = 20 (20 funcionários). Então temos:

K

K

K

K

1 3,22.log 20

1 3,22.1,30

1 4,18

5,18

≅ +
≅ +
≅ +
≅

Pela fórmula de Sturges chegamos também a um total de 5 classes. 

Representação gráfica de uma distribuição: para fazer a representação 
gráfica de uma distribuição de frequências podemos utilizar o histograma e o 
polígono de frequência. 

Histograma

O histograma é composto por um conjunto de retângulos justapostos, em 
que suas bases localizam-se sobre o eixo das abscissas, de forma que seus 
pontos médios coincidam com os pontos médios dos intervalos de classe (Fi-
gura 4.3). 

Vamos construir o histograma para a Tabela 4.1:
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Pela fórmula de Sturges chegamos também a um total de 5 classes. 

Representação gráfica de uma distribuição: para fazer a representação 
gráfica de uma distribuição de frequências podemos utilizar o histograma e o 
polígono de frequência. 

Histograma

O histograma é composto por um conjunto de retângulos justapostos, em 
que suas bases localizam-se sobre o eixo das abscissas, de forma que seus 
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Fonte: elaborada pela autora.

Figura 4.3 | Exemplo de histograma
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Figura 4.3 Exemplo de histograma

Idade dos 20 funcionários da livraria Erudição
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Fonte: Da autora (2014).

1.3 Medidas de tendência central
Até o momento, nós fizemos alguns estudos de distribuição de frequências 

que nos possibilitaram descrever, de maneira geral, os grupos de valores que 
uma variável pode assumir. Assim, com os dados organizados na distribuição 
de frequência podemos observar a maior concentração de valores dessa distri-
buição, ou seja, se a concentração localiza-se no início, no meio ou no final; 
ou ainda, se podemos considerar a distribuição homogênea.

Porém, a fim de evidenciar as tendências características de cada distribuição 
de frequência de forma isolada ou em confronto com outras distribuições, é 
necessário introduzir conceitos que podem ser expressos por meio de números, 
que nos permitam traduzir, de forma numérica, essas tendências. 

Como já dissemos, as medidas de tendência central que vamos estudar 
nessa unidade são:

a) Média 

b) Moda

c) Mediana
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Como já dissemos, as medidas de tendência central que vamos 
estudar nessa unidade são:

a) Média

b) Moda

c) Mediana

1.4 Média

Todo conjunto de números possui uma média, ou seja, se 
procurarmos saber qual é a tendência desses números em termos 
centrais, médios, precisamos calcular esse parâmetro. A média é 
uma medida de tendência central, pois, a partir dela é possível se 
verificar o quanto cada elemento está próximo ou distante, acima 
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ou abaixo de seu valor.

Existem várias médias possíveis de ser calculadas, como 
a aritmética e a ponderada, por exemplo. A mais comum é a 
denominada aritmética, por sua simplicidade de cálculo e pelo fato 
de não levar em consideração diferenças de pesos que os elementos 
possam ter entre si.

Em estatística, podemos considerar que as medidas de posições 
mais importantes e mais estudadas são as medidas de tendência 
central ou promédias. A característica dessas medidas é a tendência 
que os dados observados apresentam de se agruparem ao redor 
dos valores centrais. Nesta unidade, vamos nos dedicar um pouco 
aos estudos dessas medidas.

A média aritmética, a moda e a mediana são as medidas de 
tendência central mais utilizadas nos estudos de estatística. Mas 
também podem ser utilizadas outras promédias, como as médias 
geométrica, harmônica, quadrática, cúbica e biquadrática.

Temos ainda outras medidas de posição que englobam a 
mediana, os decis, os quartis e os percentis.

Média aritmética: representa a divisão da somatória dos valores 
observados pela quantidade de valores.

A fórmula da média pode ser vista a seguir:
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A fórmula da média pode ser vista a seguir:

∑
=

=
x

n

n

1
n

1

[1]

A fórmula está representando que a média ( x ) é o resultado da somatória 
dos elementos (n) divididos pela quantidade de elementos (n) da população 
ou amostra em análise.

Para exemplificar, apresenta-se a questão a seguir:

Foram registradas a quantidade de leite em litros entregue em certo programa 
social diariamente (Quadro 4.1):
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A fórmula está representando que a média (x) é o resultado da 
somatória dos elementos (n) divididos pela quantidade de elementos 
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certo programa social diariamente (Quadro 4.1):

Fonte: elaborada pela autora.

Quadro 4.1 | Entrega de leite
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Quadro 4.1 Entrega de leite

Locais Quantidade (litros)

A 28,0

B 32,0

C 24,0

D 36,0

Fonte: Da autora (2014).

A partir desses dados, pede-se: qual é a média da quantidade de leite 
entregue?

Aplicando-se o conceito visto na explicação da fórmula de cálculo da média 
(Fórmula 1), a resolução da questão ficaria:

= + + + = =x
28 32 24 36

4
120

4
30

Portanto, a média corresponde a 30 litros.

A média aritmética simples de um conjunto de números é igual ao quociente 
entre a soma dos valores do conjunto e o número total de valores.

x
x

n

i
i

n

1
∑

= =

Temos a seguinte definição dos símbolos matemáticos:

x — média aritmética simples;

xi — valores da variável;

n — número de observações.

Exemplo 1: Uma pesquisa registra os valores a seguir, correspondentes aos 
salários de 4 pessoas e calcula a média aritmética simples.

x x x x850,00; 720,00; 800,00; 710,001 2 3 4= = = =

x
850 720 800 810 710

4
770,00= + + + + =   ⇒  x 770,00=

Veja outros exemplos:

1. Qual é a média do número semestral de atendimentos em um posto de 
saúde no período da manhã? (Quadro 4.2).
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A partir desses dados, pede-se: qual é a média da quantidade de 
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Exemplo 1: Uma pesquisa registra os valores a seguir, 
correspondentes aos salários de 4 pessoas e calcula a média 
aritmética simples.

Veja outros exemplos:

1. Qual é a média do número semestral de atendimentos em um 
posto de saúde no período da manhã? (Quadro 4.2).
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Fonte: elaborada pela autora.

Quadro 4.2 | Número de atendimentos no período da manhã
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Quadro 4.2 Número de atendimentos no período da manhã

Mês Atendimentos

Janeiro 16

Fevereiro 18

Março 21

Abril 26

Maio 40

Junho 17

Fonte: Da autora (2014).

2. Marta entrevistou para sua pesquisa: 7 famílias na segunda-feira, 5 na 
terça-feira, 4 na quarta-feira, 3 na quinta-feira e 6 na sexta-feira. A média 
de visitas às famílias que Marta realizou nestes dias foi de quanto:

Média= 7 + 5 + 4 + 3 + 6 = 25: 5 =5

3. Calcular a média do número de pessoas que declararam o Imposto de Renda 
em 2012 em certo escritório durante 4 semanas (Tabela 4.7, Figura 4.4). 

Tabela 4.7 Número de pessoas que declaram Imposto de Renda

Semana Quantidade 

primeira 18 

segunda 20 

terceira 30 

quarta 35 

Fonte: Da autora (2014).

Figura 4.4 Resolução no Excel

Fonte: Da autora (2014).

éM dia:
138

6
= 23
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Questão para reflexão

O IBGE divulgou que a taxa de mortalidade infantil, até um ano de idade, 
em 2011 ficou em 16,1 para cada mil nascidos vivos, o que indica uma 
queda de 76,7% no período de 1980 a 2011. Quais ações você considera 
importantes para diminuir a mortalidade infantil no Brasil? Reflita sobre 
o papel do assistente social diante destes dados.
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1.5 Variância

Conforme apresentado no conceito da média, ela representa a 
tendência central, mas não o comportamento da população ou da 
amostra em análise. Isso fica evidente no exemplo apresentado no 
Quadro 1.1. Embora a média calculada tenha sido de 30 litros, há a 
possibilidade de apresentaram diferenças menores e outros maiores 
do que a média.

A variância é um indicativo desse comportamento, evidenciando 
o quanto os elementos de uma população ou amostra estão perto 
ou longe da média. Por meio da variância se pode então dizer 
que uma determinada população ou amostra é bem comportada 
em relação à média, ou seja, a maior parte dos elementos não se 
distancia muito ou, ao contrário, que essa população ou amostra 
apresenta características de distanciamento da média.

Quanto mais comportado um conjunto de elementos, mais 
significativa é a média, pois ela representa aproximadamente um 
maior número de elementos da população ou da amostra analisada.

Vamos ver outra aplicação: um grupo de alunos do curso de 
serviço social está pesquisando os eventos da área com participantes 
já aposentados. Uma das variáveis pesquisadas é a idade das pessoas 
que participam desses eventos mesmo estando aposentados, 
obtendo-se assim os seguintes resultados:
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48 52 54 58 61 65

48 52 55 59 62 68

48 53 56 59 63 69

50 54 58 60 64 70

51 54 58 61 64 70
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a) Organize os dados em uma tabela de distribuição de frequências 
para variáveis contínuas (não se esqueça de calcular a amplitude 
total, o número de classes e a amplitude de classe) (Tabela 4.8).

Fonte: elaborada pela autora.

Tabela 4.8 | Idade das pessoas
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a) Organize os dados em uma tabela de distribuição de frequências para 
variáveis contínuas (não se esqueça de calcular a amplitude total, o 
número de classes e a amplitude de classe) (Tabela 4.8).

Tabela 4.8 Idade das pessoas

Idade Frequência

48├52 5

52├56 7

56├60 6

60├64 5

64├68 3

68├72 4

Total 30

Fonte: Da autora (2014).

Amplitude total:

R= 70 – 48=22

Nº de classes:
K 30≅
K = 5,47 = 6

Amplitude da classe:

h
R
K

h

h

22
6

3,6 4

=

=

= =

b) Calcule o ponto médio (Tabela 4.9):

Tabela 4.9 Idade das pessoas, ponto médio

Idade Frequência xi

48├52 5 50

52├56 7 54

56├60 6 58

60├64 5 62

64├68 3 66

68├72 4 70

Total 30
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Amplitude total:

Amplitude da classe:

b) Calcule o ponto médio (Tabela 4.9):

c) Calcule a média. (Tabela 4.10)
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a) Organize os dados em uma tabela de distribuição de frequências para 
variáveis contínuas (não se esqueça de calcular a amplitude total, o 
número de classes e a amplitude de classe) (Tabela 4.8).

Tabela 4.8 Idade das pessoas

Idade Frequência

48├52 5

52├56 7

56├60 6

60├64 5

64├68 3

68├72 4

Total 30

Fonte: Da autora (2014).
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Tabela 4.10 | Média de idades
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c) Calcule a média. (Tabela 4.10)

Tabela 4.10 Média de idades

Idade Frequência xi xi.fi

48├52 5 50 250

52├56 7 54 378

56├60 6 58 348

60├64 5 62 310

64├68 3 66 198

68├72 4 70 280

Total 30 1764

Fonte: Da autora (2014).

=

= =

x

x

1764
30

58,8 59

d) Calcule a variância e o desvio-padrão (Tabela 1.11).

S2= 1262 : 29

S2= 43,51

Extraímos a raiz quadrada, encontramos o seguinte resultado:

S = 6,59

Tabela 4.11 Variância e desvio-padrão

Idade Frequência xi x x–i( ) x x–i

2( ) x x .f–i

2

i( )
48├52 5 50 50 – 59 = – 9 (–9)2 = 81 81 . 5 = 405

52├56 7 54 54 – 59 = – 5 (–5)2 = 25 25 . 7 = 175

56├60 6 58 58 – 59 = 1 (1)2 = 1 1 . 6 = 6

60├64 5 62 62 – 59 = 3 (3)2 = 9 9 . 5 = 45

64├68 3 66 66 – 59 = 7 (7)2 = 49 49 . 3 = 147

68├72 4 70 70 – 59 = 11 (11)2 = 121 121 . 4 = 484

Total 30 1262

Fonte: Da autora (2014).
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d) Calcule a variância e o desvio padrão (Tabela 4.11).

Extraímos a raiz quadrada, encontramos o seguinte resultado:

Fonte: Da autora (2014).

Tabela 4.11 | Variância e desvio padrão

Outro exemplo resolvido com o Excel:

Calcular o desvio padrão amostral representado por 8, 9, 10, 8, 
6, 11, 7, 13, sendo a frequência para todos os valores igual a 1 (Figura 
4.5).

Fonte: elaborada pela autora.

Figura 4.5 | Cálculo do desvio padrão
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Outro exemplo resolvido com o Excel:

Calcular o desvio-padrão amostral representado por 8, 9, 10, 8, 6, 11, 7, 
13, sendo a frequência para todos os valores igual a 1 (Figura 1.5).

Figura 9.5 Cálculo do desvio-padrão

Fonte: Da autora (2014).

1. De acordo com os conceitos estudados, uma das alternativas a seguir 
está incorreta:

a) Quando desejamos medir a dispersão dos dados em relação à 
média, é interessante a análise dos desvios em torno da média.  

b) Amplitude é a soma entre o maior e o menor valor observados 
no conjunto de dados.

c) Representamos como frequência a simbologia Fi.

d) O desvio-padrão é um indicador de variabilidade bastante estável. 

e) Obtemos o coeficiente de variação (CV), dividindo o desvio-
-padrão pela média.

Atividades de aprendizagem
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Atividades de aprendizagem da seção

1. De acordo com os conceitos estudados, uma das alternativas a seguir 
está incorreta:
a) Quando desejamos medir a dispersão dos dados em relação à média, é 
interessante a análise dos desvios em torno da média.
b) Amplitude é a soma entre o maior e o menor valor observados no 
conjunto de dados.
c) Representamos como frequência a simbologia Fi.
d) O desvio padrão é um indicador de variabilidade bastante estável. 
e) Obtemos o coeficiente de variação (CV), dividindo o desvio padrão pela 
média.

2. A mediana para dados isolados dos elementos 2, 3, 4, 4, 5, 5, 7, 7, 7, 8, 8, 
10 corresponde a:
a) 5
b) 12
c) 7
d) 6
e) 4

3. A amplitude total dos dados a seguir corresponde a:

a) 15
b) 29
c) 30
d) 35
e) 20
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2. A mediana para dados isolados dos elementos 2, 3, 4, 4, 5, 5, 7, 7, 
7, 8,  8, 10 corresponde a:

a) 5

b) 12

c) 7

d) 6

e) 4

3. A amplitude total dos dados a seguir corresponde a:

15 20

29 30

32 35

a) 15 

b) 29

c) 30

d) 35

e) 20
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Seção 2

Revisando cálculos estatísticos e as aplicações no 
Excel

Introdução à seção

Nesta seção serão abordados diversos cálculos matemáticos, além 
de medidas de tendência central. É importante que você conheça 
alguns elementos estatísticos por meio de exemplos resolvidos, como 
a explicação do que é moda e mediana, as tabelas com intervalo de 
classes, com exemplos no Excel. Outro assunto a ser desenvolvido é o 
coeficiente de variação.

2.1 Média aritmética ponderada

Outra medida de média importante a ser considerada em estatística 
aplicada é a média ponderada, pois, em determinadas situações e 
em determinados fenômenos a serem estudados, há a necessidade 
de se considerarem as diferenças de pesos entre os elementos que 
compõem a população ou amostra analisada.

A fórmula que determina o cálculo da média ponderada sofre 
algumas alterações em relação à média aritmética, justamente para 
considerar os pesos dos elementos no momento do cálculo.
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A fórmula evidencia que no cálculo da média ponderada deve-se conside-
rar não apenas o valor de cada elemento, mas também o peso deste dentro da 
amostra ou população que está sendo analisada.

A média ponderada acaba apresentando um resultado mais próximo da 
realidade nos casos em que há pesos diferentes para os elementos que compõem 
a amostra ou a população em estudo.

Veja este exemplo:

Calcule a média aritmética ponderada das seguintes notas: 
Nota Peso

80 3

78 2

90 4

60 1

(80 x 3)+ (78x2) + (90x4) + (60x1)
10

=
240 + 156 + 360 + 60

10
= 81,6
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A fórmula evidencia que no cálculo da média ponderada deve-se 
considerar não apenas o valor de cada elemento, mas também o peso 
deste dentro da amostra ou população que está sendo analisada.

A média ponderada acaba apresentando um resultado mais próximo 
da realidade nos casos em que há pesos diferentes para os elementos 
que compõem a amostra ou a população em estudo.

Veja este exemplo:

Calcule a média aritmética ponderada das seguintes notas:
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A média aritmética é considerada ponderada quando os valores 
do conjunto tiverem pesos diferentes. No caso da média aritmética 
simples, todos os valores possuem o mesmo peso. A média aritmética 
ponderada é o quociente entre o produto dos valores da variável pelos 
respectivos pesos e a soma dos pesos.

Representamos:

Exemplo: a classificação final de um curso é a média ponderada 
das provas de conhecimento geral, com peso 3, e as provas de 
conhecimento específico, com peso 2. Dados os pesos, determine 
a média ponderada de um aluno que obteve 150 pontos nos 
conhecimentos gerais e 130 pontos na prova de conhecimento 
específico.

150 I N D I C A D O R E S  S O C I A I S
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possuem o mesmo peso. A média aritmética ponderada é o quociente entre o 
produto dos valores da variável pelos respectivos pesos e a soma dos pesos.
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Representamos:
xp — média aritmética ponderada;

xi  — valores da variável;

pi  — pesos dos valores da variável (número de ocorrências);

p ni
i

k

1
∑ =
=

 — número de observações;

k — número de classes ou de valores individuais diferentes da variável.

Exemplo: a classificação final de um curso é a média ponderada das provas 
de conhecimento geral, com peso 3, e as provas de conhecimento específico, 
com peso 2. Dados os pesos, determine a média ponderada de um aluno que 
obteve 150 pontos nos conhecimentos gerais e 130 pontos na prova de co-
nhecimento específico.

x
x x(150,00 3) (130,00 2)

3 2p = +
+

x
450,00 260,00

5p = +

=x 355,00p

De acordo com o valores de pi e Pmi, calcular a média ponderada:

Tabela 4.12 Exemplo 2

Classes pi Pmi Pmi . pi

10 | 20 3 15 45
20 | 30 10 20 200
30 | 40 3 30 90
40 | 50 4 45 180
50 | 60 5 15 75

p 25i
i 1

5

∑ =
=

Pm p 590i i
i 1

5

∑ =
=

Fonte: Da autora (2014).
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ESTATÍSTICA.indb   150 7/17/14   9:28 AM

150 I N D I C A D O R E S  S O C I A I S

A média aritmética é considerada ponderada quando os valores do conjunto 
tiverem pesos diferentes. No caso da média aritmética simples, todos os valores 
possuem o mesmo peso. A média aritmética ponderada é o quociente entre o 
produto dos valores da variável pelos respectivos pesos e a soma dos pesos.

x
x p

p
p

i i
i

k

i
i

k
1

1

∑

∑
= =

=

Representamos:
xp — média aritmética ponderada;

xi  — valores da variável;

pi  — pesos dos valores da variável (número de ocorrências);

p ni
i

k

1
∑ =
=

 — número de observações;

k — número de classes ou de valores individuais diferentes da variável.

Exemplo: a classificação final de um curso é a média ponderada das provas 
de conhecimento geral, com peso 3, e as provas de conhecimento específico, 
com peso 2. Dados os pesos, determine a média ponderada de um aluno que 
obteve 150 pontos nos conhecimentos gerais e 130 pontos na prova de co-
nhecimento específico.

x
x x(150,00 3) (130,00 2)

3 2p = +
+

x
450,00 260,00

5p = +

=x 355,00p

De acordo com o valores de pi e Pmi, calcular a média ponderada:

Tabela 4.12 Exemplo 2

Classes pi Pmi Pmi . pi

10 | 20 3 15 45
20 | 30 10 20 200
30 | 40 3 30 90
40 | 50 4 45 180
50 | 60 5 15 75

p 25i
i 1

5

∑ =
=

Pm p 590i i
i 1

5

∑ =
=

Fonte: Da autora (2014).
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A média aritmética é considerada ponderada quando os valores do conjunto 
tiverem pesos diferentes. No caso da média aritmética simples, todos os valores 
possuem o mesmo peso. A média aritmética ponderada é o quociente entre o 
produto dos valores da variável pelos respectivos pesos e a soma dos pesos.

x
x p

p
p

i i
i

k

i
i

k
1

1

∑

∑
= =

=

Representamos:
xp — média aritmética ponderada;

xi  — valores da variável;

pi  — pesos dos valores da variável (número de ocorrências);

p ni
i

k

1
∑ =
=

 — número de observações;

k — número de classes ou de valores individuais diferentes da variável.

Exemplo: a classificação final de um curso é a média ponderada das provas 
de conhecimento geral, com peso 3, e as provas de conhecimento específico, 
com peso 2. Dados os pesos, determine a média ponderada de um aluno que 
obteve 150 pontos nos conhecimentos gerais e 130 pontos na prova de co-
nhecimento específico.

x
x x(150,00 3) (130,00 2)

3 2p = +
+

x
450,00 260,00

5p = +

=x 355,00p

De acordo com o valores de pi e Pmi, calcular a média ponderada:

Tabela 4.12 Exemplo 2

Classes pi Pmi Pmi . pi

10 | 20 3 15 45
20 | 30 10 20 200
30 | 40 3 30 90
40 | 50 4 45 180
50 | 60 5 15 75

p 25i
i 1

5

∑ =
=

Pm p 590i i
i 1

5

∑ =
=

Fonte: Da autora (2014).
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De acordo com o valores de p
i 
e Pm

i
, calcular a média ponderada:

Para calcular a média aritmética ponderada no Excel, podemos 
fazer uma fórmula (Figura 4.6):

Fonte: elaborada pela autora.

Tabela 4.12 | Exemplo 2
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x
590
25

23,8p = =

Para calcular a média aritmética ponderada no Excel, podemos fazer uma 
fórmula (Figura 4.6):

Figura 4.6 Média ponderada no Excel

Fonte: Da autora (2014).

2.2 Moda e mediana
Em alguns casos, o cálculo da média, principalmente a aritmética, pode 

levar a conclusões duvidosas. Isso ocorre porque como se trata de uma medida 
de tendência central, pode haver casos de valores muito discrepantes, ou seja, 
que se distanciam muito do valor médio.

Com o objetivo de aprimorar a análise estatística desses casos, outras duas 
medidas são importantes: a moda e a mediana.

  Moda — ponto onde há maior concentração de elementos, ou seja, agru-
pamentos de elementos de valores similares. Moda significa os valores 
que ocorrem com mais frequência no grupo de valores em estudo.

A moda não é aplicável em um pequeno grupo de elementos, uma vez que, 
nesses casos, não há concentrações significantes de valores.

  Mediana — ponto no qual é dividida a população ou a amostra estudada 
em duas partes iguais. O conceito deriva do fato de que, a partir dela, 
haverá 50% dos valores para cima e outros 50% para baixo.

Para exemplificar a aplicação dos conceitos vistos até aqui, utilizar-se-á da 
função estatística descritiva do Excel sobre os dados da idade dos 30 pessoas 
que foram entrevistadas em uma pesquisa, conforme Quadro 4.3.
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Para calcular a média aritmética ponderada no Excel, podemos fazer uma 
fórmula (Figura 4.6):
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Fonte: Da autora (2014).

2.2 Moda e mediana
Em alguns casos, o cálculo da média, principalmente a aritmética, pode 

levar a conclusões duvidosas. Isso ocorre porque como se trata de uma medida 
de tendência central, pode haver casos de valores muito discrepantes, ou seja, 
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Com o objetivo de aprimorar a análise estatística desses casos, outras duas 
medidas são importantes: a moda e a mediana.

  Moda — ponto onde há maior concentração de elementos, ou seja, agru-
pamentos de elementos de valores similares. Moda significa os valores 
que ocorrem com mais frequência no grupo de valores em estudo.

A moda não é aplicável em um pequeno grupo de elementos, uma vez que, 
nesses casos, não há concentrações significantes de valores.

  Mediana — ponto no qual é dividida a população ou a amostra estudada 
em duas partes iguais. O conceito deriva do fato de que, a partir dela, 
haverá 50% dos valores para cima e outros 50% para baixo.

Para exemplificar a aplicação dos conceitos vistos até aqui, utilizar-se-á da 
função estatística descritiva do Excel sobre os dados da idade dos 30 pessoas 
que foram entrevistadas em uma pesquisa, conforme Quadro 4.3.
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Fonte: elaborada pela autora.

Figura 4.6 | Média ponderada no Excel

2.2 Moda e mediana

Em alguns casos, o cálculo da média, principalmente a aritmética, 
pode levar a conclusões duvidosas. Isso ocorre porque como se trata 
de uma medida de tendência central, pode haver casos de valores 
muito discrepantes, ou seja, que se distanciam muito do valor médio.

Com o objetivo de aprimorar a análise estatística desses casos, 
outras duas medidas são importantes: a moda e a mediana.

• Moda — ponto onde há maior concentração de elementos, ou 
seja, agrupamentos de elementos de valores similares. Moda significa 
os valores que ocorrem com mais frequência no grupo de valores em 
estudo.

A moda não é aplicável em um pequeno grupo de elementos, uma 
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vez que, nesses casos, não há concentrações significantes de valores.

• Mediana — ponto no qual é dividida a população ou a amostra 
estudada em duas partes iguais. O conceito deriva do fato de que, a 
partir dela, haverá 50% dos valores para cima e outros 50% para baixo.

Para exemplificar a aplicação dos conceitos vistos até aqui, utilizar-
se-á da função estatística descritiva do Excel sobre os dados da idade 
dos 30 pessoas que foram entrevistadas em uma pesquisa, conforme 
Quadro 4.3.

Para saber mais

O termo moda tem o mesmo sentido daquele utilizado em relação 
ao comportamento humano quando há concentração de indivíduos 
comportando-se da mesma forma, seja em termos de vestimenta, 
lazer, atitudes etc.

Quadro 4.3 | Idade das pessoas entrevistadas

Fonte: elaborada pela autora.

152 I N D I C A D O R E S  S O C I A I S

O termo moda tem o mesmo sentido daquele utilizado em relação ao comportamento humano 
quando há concentração de indivíduos comportando-se da mesma forma, seja em termos de 
vestimenta, lazer, atitudes etc.

Para saber mais

Quadro 4.3 Idade das pessoas entrevistadas

Pessoas Idade

1 18

2 16

3 16

4 24

5 29

6 38

7 45

8 20

9 26

10 57

11 50

12 21

13 18

14 32

15 34

16 37

17 41

18 39

19 45

20 30

21 29

22 34

23 34

24 36

25 32

26 31

27 29

28 27

29 33

30 31

Fonte: Da autora (2014).
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A moda é definida como o valor mais frequente, aquele que mais 
aparece; é outra medida de tendência central.

Quando temos um conjunto ordenado de valores, a moda será o 
valor predominante, o mais frequente desse conjunto. Caracterizamos 
o conjunto de valores como:

• Amodal: não apresenta uma moda, isto é, todos os valores da 
variável em estudo ocorreram com a mesma frequência.

• Plurimodal: há mais de um valor predominante.

Exemplo, dados os conjuntos de valores, calcule a moda:

x = {4, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 8} Mo = 7

y = {2, 2, 3, 3, 5, 5, 6, 6} Amodal, pois seus quatro valores apareceram 
2 vezes cada um.

Z = {1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6}

Mo
1
 = 3 e Mo

2
 = 6, conjunto bimodal, pois tanto o valor 3 como o 

valor 6 apresentaram o maior número de ocorrências.

Moda para dados simples

Exemplos:

1, 3, 4, 5, 6, 7, 9         Amodal

2, 3, 3, 3, 5, 6,7         Moda = 3

2, 3, 3, 4, 5, 6, 6        Bimodal (Mo = 3 e Mo = 6)

Veja este exemplo:

Altura de 40 adolescentes em centímetros.

P a r â m e t r o s  e s t a t í s t i c o s  153

A moda é definida como o valor mais frequente, aquele que mais aparece; 
é outra medida de tendência central.

Quando temos um conjunto ordenado de valores, a moda será o valor 
predominante, o mais frequente desse conjunto. Caracterizamos o conjunto 
de valores como:

  Amodal: não apresenta uma moda, isto é, todos os valores da variável 
em estudo ocorreram com a mesma frequência.

  Plurimodal: há mais de um valor predominante.

Exemplo, dados os conjuntos de valores, calcule a moda:

x = {4, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 8} Mo = 7

y = {2, 2, 3, 3, 5, 5, 6, 6} Amodal, pois seus quatro valores apareceram 2 
vezes cada um.

Z = {1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6}

Mo1 = 3 e Mo2 = 6, conjunto bimodal, pois tanto o valor 3 como o valor 6 
apresentaram o maior número de ocorrências.

Moda para dados simples

Exemplos:

1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 Amodal 

2, 3, 3, 3, 5, 6,7 Moda = 3 

2, 3, 3, 4, 5, 6, 6 Bimodal (Mo = 3 e Mo = 6) 

Veja este exemplo:

Altura de 40 adolescentes em centímetros.

161 152 155 154 161 162 162 161
163 161 162 161 161 171 160 170
161 151 158 166 169 170 158 160
163 167 157 152 178 165 156 161
150 156 168 153 160 166 161 155

a) Qual o valor que mais aparece?

b) Em estatística, como o denominamos?

Respostas:

a) é o 161

b) moda

Exemplo 2: Considere a seguinte distribuição de número de pessoas que 
foram entregar currículo em um supermercado durante os dias da semana:
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a) Qual o valor que mais aparece?

b) Em estatística, como o denominamos?

Respostas:

a) é o 161

b) moda

Exemplo 2: Considere a seguinte distribuição de número de pessoas 
que foram entregar currículo em um supermercado durante os dias da 
semana:
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Segunda-feira 4

Terça-feira 5

Quarta-feira 6

Quinta-feira 1

Sexta-feira 2

Sábado 3

Domingo 6

Os dias da semana em que mais foram entregues os currículos são quarta-
-feira e domingo. Então temos duas modas, o que chamamos de distribuição 
bimodal.

Exemplo 3: Considere a distribuição das pessoas segundo as diárias em um 
hotel muito frequentado em certo estado do Brasil, obtida por meio de uma 
amostra representativa de acordo com o Quadro 4.4 a seguir:

Quadro 4.4 Valor da diária escolhidas pelos hóspedes em um hotel

Diária (f) (%)

Diária 1: R$ 90,00 25 31%

Diária 2: R$ 110,00 13 16%

Diária 3: R$ 140,00 12 15%

Diária 4: R$ 160,00 15 19%

Diária 5: R$ 200,00 15 19%

Total 80 100%

Fonte: Da autora (2014).

a) Qual é o valor da diária mais escolhida pelos hóspedes pesquisados 
neste hotel?

b) Se o hotel receber 300 hóspedes considerando as mesmas condições, 
qual a quantidade de hóspedes que escolherão o valor da diária mais 
frequente de acordo com esta pesquisa?

Resolução: 

a) Verificamos na tabela que o maior número de hóspedes se encontram 
na diária de valor R$ 90,00. Temos, Mo= R$ 90,00.

b) A frequência maior em porcentagem corresponde a 31%. Considerando 
a amostra representativa, nas mesmas condições, se o hotel receber 300 
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a) Qual é o valor da diária mais escolhida pelos hóspedes pesquisados 
neste hotel?

b) Se o hotel receber 300 hóspedes considerando as mesmas condições, 
qual a quantidade de hóspedes que escolherão o valor da diária mais 
frequente de acordo com esta pesquisa?

Resolução: 

a) Verificamos na tabela que o maior número de hóspedes se encontram 
na diária de valor R$ 90,00. Temos, Mo= R$ 90,00.

b) A frequência maior em porcentagem corresponde a 31%. Considerando 
a amostra representativa, nas mesmas condições, se o hotel receber 300 
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Os dias da semana em que mais foram entregues os currículos são 
quarta-feira e domingo. Então temos duas modas, o que chamamos 
de distribuição bimodal.

Exemplo 3: Considere a distribuição das pessoas segundo as diárias 
em um hotel muito frequentado em certo estado do Brasil, obtida por 
meio de uma amostra representativa de acordo com o Quadro 4.4 a 
seguir:

Fonte: elaborada pela autora.

Quadro 4.4 | Valor da diária escolhidas pelos hóspedes em um hotel

a) Qual é o valor da diária mais escolhida pelos hóspedes pesquisados 
neste hotel?

b) Se o hotel receber 300 hóspedes considerando as mesmas 
condições, qual a quantidade de hóspedes que escolherão o valor da 
diária mais frequente de acordo com esta pesquisa?

Resolução:

a) Verificamos na tabela que o maior número de hóspedes se 
encontram na diária de valor R$ 90,00. Temos, Mo= R$ 90,00.

b) A frequência maior em porcentagem corresponde a 31%. 
Considerando a amostra representativa, nas mesmas condições, 
se o hotel receber 300 hóspedes, espera que 31% de 300 hóspedes 
escolherão a diária de R$ 90,00. Então basta calcularmos:

300 x 31% = 93 hóspedes.

Exemplo 4 (no Excel)



U4 - Parâmetros estatísticos 163

No Excel podemos calcular a moda usando a função estatística. 
Primeiro digitamos os dados nas células, depois selecionamos e 
clicamos no botão fx. A função que queremos se chama MODO 
(Figura 4.7).

Dados os conjuntos de dados, qual é a moda?
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hóspedes, espera que 31% de 300 hóspedes escolherão a diária de R$ 
90,00. Então basta calcularmos:

300 x 31% = 93 hóspedes.

Exemplo 4 (no Excel) 

No Excel podemos calcular a moda usando a função estatística. Primeiro 
digitamos os dados nas células, depois selecionamos e clicamos no botão fx. 
A função que queremos se chama MODO (Figura 4.7).

Dados os conjuntos de dados, qual é a moda?

3 5 4 3 4 3

3 6 3 3 5 8

4 7 11 3 6 3

Figura 4.7 Moda no Excel

Fonte: Da autora (2014).

Foi durante o século XX que houve uma expansão das aplicações estatísticas, com a criação de 
instrumentos cada vez mais precisos, principalmente para a agronomia, saúde pública, nos 
estudos de epidemiologia, bioestatística etc., como também para fins econômicos e sociais, 
como estudos sobre a taxa de desemprego.

Para saber mais
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Fonte: elaborada pela autora.

Figura 4.7 | Moda no Excel

Questão para reflexão

Foi durante o século XX que houve uma expansão das aplicações 
estatísticas, com a criação de instrumentos cada vez mais precisos, 
principalmente para a agronomia, saúde pública, nos estudos de 
epidemiologia, bioestatística etc., como também para fins econômicos 
e sociais, como estudos sobre a taxa de desemprego.

A média sempre pode ser utilizada como parâmetro de análise in-
dependentemente da situação? Em todas as situações pode-se tomar 
decisões com base na média?

Para saber mais
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2.2.1 Mediana (Me)

Mediana é um valor que ocupa a posição central dos dados, ou seja, 
a mediana de um conjunto de valores ordenados dispostos em ordem 
crescente ou decrescente, é a medida que divide o conjunto em duas 
partes iguais, cujo valor está sucedido de 50% e antecedido de 50% 
desse conjunto de observações.

A mediana também é considerada uma medida separatriz, pois divide 
a distribuição (a série) ou conjunto de dados em partes iguais. É uma 
medida muito utilizada na análise de dados estatísticos, especialmente 
quando se atribui pouca importância aos valores extremos da variável.

A mediana é um valor que ocupa uma determinada ordem ou 
posição na série ordenada. Temos dois casos a considerar no cálculo 
da mediana.

Estando ordenados os valores de uma série e sendo “n” o número 
de elementos da série, o valor mediano será:

1º Caso: Quando o número de dados for ímpar:

Primeiro, ordenamos os dados em ordem crescente ou decrescente, 
o dado que ocupa a posição central, de ordem K + 1, é a mediana 
procurada.

Exemplo: Calcular a mediana dos seguintes dados: 7, 4, 3, 7, 7, 6, 3, 
3, 2, 8, 2.

Observamos que temos um número de dados ímpar: 11.

Ordenamos os dados: 2, 2, 3, 3, 3, 4, 6, 7, 7, 7, 8.

O número central é o 4, portanto a mediana= 4

2º Caso: Quando o número de dados for par.

Para se calcular a mediana utilizamos a média aritmética dos dois 
valores centrais, que ocupam uma ordem crescente ou decrescente 
as posições K e K+1.

156 I N D I C A D O R E S  S O C I A I S

A média sempre pode ser utilizada como parâmetro de análise in-
dependentemente da situação? Em todas as situações pode-se tomar 
decisões com base na média?

Questões para reflexão

2.2.1 Mediana (Me)

Mediana é um valor que ocupa a posição central dos dados, ou seja, a me-
diana de um conjunto de valores ordenados dispostos em ordem crescente ou 
decrescente, é a medida que divide o conjunto em duas partes iguais, cujo valor 
está sucedido de 50% e antecedido de 50% desse conjunto de observações. 

A mediana também é considerada uma medida separatriz, pois divide a 
distribuição (a série) ou conjunto de dados em partes iguais. É uma medida 
muito utilizada na análise de dados estatísticos, especialmente quando se atribui 
pouca importância aos valores extremos da variável.

A mediana é um valor que ocupa uma determinada ordem ou posição na 
série ordenada. Temos dois casos a considerar no cálculo da mediana.

Estando ordenados os valores de uma série e sendo “n” o número de ele-
mentos da série, o valor mediano será: 

1º Caso: Quando o número de dados for ímpar: 

Primeiro, ordenamos os dados em ordem crescente ou decrescente, o dado 
que ocupa a posição central, de ordem K + 1, é a mediana procurada.

Exemplo: Calcular a mediana dos seguintes dados: 7, 4, 3, 7, 7, 6, 3, 3, 2, 8, 2.

Observamos que temos um número de dados ímpar: 11.

Ordenamos os dados: 2, 2, 3, 3, 3, 4, 6, 7, 7, 7, 8.

O número central é o 4, portanto a mediana= 4

2º Caso: Quando o número de dados for par.

Para se calcular a mediana utilizamos a média aritmética dos dois valores 
centrais, que ocupam uma ordem crescente ou decrescente as posições K e K+1.

M =
K + (K + 1)

2d

Exemplo 1: Calcular a mediana dos dados: 

10, 12, 17, 10, 10, 12, 13, 15, 17, 20.
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Exemplo 1: Calcular a mediana dos dados:

10, 12, 17, 10, 10, 12, 13, 15, 17, 20.
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Nesse caso, temos um número par de dados: 10.

2K = 10

K = 5 (5ª posição)

K + 1 = 5 + 1 = 6 (6ª posição)

Ordenando os dados em ordem crescente:

10, 10, 10, 12, 12, 13, 15, 17, 17, 20

De acordo com a fórmula temos:

Exemplo 2: Calcule a mediana dos seguintes dados:

2, 4, 3, 3, 5, 6, 7, 7, 2,

Colocamos em ordem crescente:

2, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 7,

A mediana é 4.

Podemos também calcular a mediana no Excel, basta selecionarmos 
a função MED. Digitamos os valores, selecionamos e clicamos em fx, 
escolhendo a função MED.

Exemplo 3 (no Excel): Calcular a mediana (Figura 4.8):

P a r â m e t r o s  e s t a t í s t i c o s  157

Nesse caso, temos um número par de dados: 10.

2K = 10

K = 5 (5ª posição)

K + 1 = 5 + 1 = 6 (6ª posição)

Ordenando os dados em ordem crescente:

10, 10, 10, 12, 12, 13, 15, 17, 17, 20

De acordo com a fórmula temos:

M =
12 + 13

2
=

25
2

= 12,5d

Md = 12,5

Exemplo 2: Calcule a mediana dos seguintes dados:

2, 4, 3, 3, 5, 6, 7, 7, 2, 

Colocamos em ordem crescente:

2, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 

A mediana é 4.

Podemos também calcular a mediana no Excel, basta selecionarmos a fun-
ção MED. Digitamos os valores, selecionamos e clicamos em fx, escolhendo 
a função MED.

Exemplo 3 (no Excel): Calcular a mediana (Figura 4.8):

Figura 4.8 Mediana no Excel

Fonte: Da autora (2014).
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Fonte: elaborada pela autora.

Figura 4.8 | Mediana no Excel

Exemplo 4: Calcular o desvio padrão da população representada 
por 8, 9, 10, 8, 6, 11, 7, 13 (Tabela 4.13) 

Primeiro calculamos a média = 9.
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Fonte: elaborada pela autora.

Tabela 4.13 | Tabela para calcular o desvio padrão

158 I N D I C A D O R E S  S O C I A I S

Exemplo 4: Calcular o desvio-padrão da população representada por 8, 9, 
10, 8, 6, 11, 7, 13 (Tabela 4.13)

Primeiro calculamos a média = 9.

Tabela 4.13 Tabela para calcular o desvio-padrão

Xi X ( )−Xi X ( )−Xi X
2

8 9 (8 — 9)= -1 (-1)2 = 1

9 9 (9 — 9)= 0 02 = 0

10 9 (10 — 9)= 1 12 = 1

8 9 (8 — 9)= -1 (-1)2 = 1

6 9 (6 — 9)= -3 (-3)2 = 9

11 9 (11 — 9)= 2 22 = 4

7 9 (7 — 9)= -2 (-2)2 = 4

13 9 (13 — 9)= 4 42 = 16

∑X = 72i ∑x = 0i ∑X = 36i
2

Fonte: Da autora (2014).

Calculando o desvio-padrão:

S X( )
36
8

=

S X( ) 4,5=

Aproximadamente 2,1

Exemplos de variância

A variância é o desvio-padrão elevado ao quadrado. A variância é uma 
medida que tem pouca utilidade como estatística descritiva, porém é extre-
mamente importante na inferência estatística e em combinações de amostras.

Dividindo 36/8 obtemos 4,5. Este valor é a variância.

Temos a seguir um exemplo utilizando frequências (Tabela 4.14):

Foi realizada uma entrevista, e uma das variáveis foi idade dos funcionários 
de uma empresa. Dada a seguinte tabela, responda aos os itens a, b, c d:
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Calculando o desvio padrão:

Aproximadamente 2,1

Exemplos de variância

A variância é o desvio padrão elevado ao quadrado. A variância é uma 
medida que tem pouca utilidade como estatística descritiva, porém é 
extremamente importante na inferência estatística e em combinações 
de amostras.

Dividindo 36/8 obtemos 4,5. Este valor é a variância.

Temos a seguir um exemplo utilizando frequências (Tabela 4.14):

Foi realizada uma entrevista, e uma das variáveis foi idade dos 
funcionários de uma empresa. Dada a seguinte tabela, responda aos 
os itens a, b, c d:

Fonte: elaborada pela autora.

Tabela 4.14 | Tabela para calcular a média
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Tabela 4.14 Tabela para calcular a média

Intervalos das Classes Frequência (Fi)
Ponto médio das classes 

(xi)
xi.Fi.

15 |-- 20 8

20 |-- 25 10

25 |-- 30 12

30 |-- 35 15

Total

Fonte: Da autora (2014).

a) Qual foi o total de entrevistados?

b) Qual foi a frequência relativa do intervalo de 15 I--- 20anos?

c) Qual o ponto médio do intervalo do intervalo de 20I----25 anos?

d) De acordo com a tabela, a média para os dados agrupados corresponde 
ao valor aproximado de:

Resposta:

a) 45 entrevistados

b) 8: 45 = 0,1777 x 100 =17,77%, aproximadamente 17,78%

c) Ponto médio 20 + 25 = 45 : 2 = 22,5

d) Ver Tabela 4.15

Tabela 4.15 Média em intervalo de classes

Intervalos das 
Classes

Frequência (Fi)
Ponto médio das 

classes (xi)
xi.Fi.

15 |-- 20 8 17,5 140,0

20 |-- 25 10 22,5 225,0

25 |-- 30 12 27,50 330,0

30 |-- 35 15 32,50 487,5

Total 45 1182,5

Fonte: Da autora (2014).
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a) Qual foi o total de entrevistados?

b) Qual foi a frequência relativa do intervalo de 15 I--- 20 anos?

c) Qual o ponto médio do intervalo do intervalo de 20I----25 anos?

d) De acordo com a tabela, a média para os dados agrupados 
corresponde ao valor aproximado de:

Resposta:

a) 45 entrevistados

b) 8: 45 = 0,1777 x 100 =17,77%, aproximadamente 17,78%

c) Ponto médio 20 + 25 = 45 : 2 = 22,5

d) Ver Tabela 4.15

Fonte: elaborada pela autora.

Tabela 4.15 | Média em intervalo de classes

Média = 1182,5: 45

Média = 26,28

A partir do menu ferramentas, análise de dados, estatística descritiva 
é possível obterem-se as medidas principais de análise descritiva sobre 
as idades dos funcionários listados, conforme pode ser visto na Figura 
4.9.
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Figura 4.9 | Estatística descritiva
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Média = 1182,5: 45 

Média = 26,28

A partir do menu ferramentas, análise de dados, estatística descritiva é pos-
sível obterem-se as medidas principais de análise descritiva sobre as idades dos 
funcionários listados, conforme pode ser visto na Figura 4.9.

Figura 4 .9 Estatística descritiva

Fonte: Da autora (2014).

Basta, na caixa de diálogo (estatística descritiva), alimentar o intervalo dos 
dados a serem analisados e optar pelo resumo estatístico conforme Figura 4.10.

A seguir, apresenta-se o resultado.
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Fonte: elaborada pela autora.

Basta, na caixa de diálogo (estatística descritiva), alimentar o 
intervalo dos dados a serem analisados e optar pelo resumo estatístico 
conforme Figura 4.10.

A seguir, apresenta-se o resultado.

Figura 4.10 | Resultado da estatística descritiva
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Figura 4.10 Resultado da estatística descritiva

Fonte: Da autora (2014).

A estatística descritiva disponível no Excel não é necessariamente uma representação de todas 
as possibilidades de parâmetros descritivos. Este software, como outros, são alimentados a cada 
versão pelas próprias sugestões de seus usuários, que enviam críticas aos fabricantes no intuito 
de melhoramento do produto.

Para saber mais

Pelo resultado, a média das idades é de aproximadamente 32 anos, com 
um erro padrão de 1,8 anos, o que dá confiabilidade à média. A mediana, que 
separa exatamente os trinta funcionários em dois grupos iguais é de 31,5 anos, 
ou seja, bastante próximo da média, o que indica um grupo homogêneo quanto 
ao distanciamento superior e inferior da mesma. O desvio-padrão de 9,88 anos 
indica que, apesar de homogêneo, há números significativos de funcionários 
que se distanciam consideravelmente da média em cerca de 10 anos.

A moda, ou modo é 29, ou seja, a idade mais frequente entre os funcioná-
rios é de 29 anos.
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Fonte: elaborada pela autora.
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Para saber mais

A estatística descritiva disponível no Excel não é necessariamente uma 
representação de todas as possibilidades de parâmetros descritivos. 
Este software, como outros, são alimentados a cada versão pelas 
próprias sugestões de seus usuários, que enviam críticas aos fabricantes 
no intuito de melhoramento do produto.

Pelo resultado, a média das idades é de aproximadamente 32 anos, 
com um erro padrão de 1,8 anos, o que dá confiabilidade à média. 
A mediana, que separa exatamente os trinta funcionários em dois 
grupos iguais é de 31,5 anos, ou seja, bastante próximo da média, o 
que indica um grupo homogêneo quanto ao distanciamento superior 
e inferior da mesma. O desvio padrão de 9,88 anos indica que, apesar 
de homogêneo, há números significativos de funcionários que se 
distanciam consideravelmente da média em cerca de 10 anos.

A moda, ou modo é 29, ou seja, a idade mais frequente entre os 
funcionários é de 29 anos.

Os principais parâmetros foram discutidos, porém existem 
outros como: soma, valor mínimo, valor máximo etc., que podem 
complementar a análise. Para os objetivos do capítulo, média, desvio 
padrão, moda e mediana são suficientes.

Que tal o cálculo do desvio padrão para saber se aquela média 
de nota que seria boa serviu para se fazer a análise de que o índice 
de satisfação era bom, uma representação boa mesmo dos dados 
coletados?

Saber se apesar desse indicativo não há muita variação de notas 
extremamente baixas ou altas, por exemplo.

Já que se discutiu a questão da informatização, veja como você 
faria para efetuar o cálculo no Excel (Figuras 4.11, 4.12 e 4.13).
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Fonte: elaborada pela autora.

Fonte: elaborada pela autora.

Figura 4.11 | Selecionando a função

Figura 4.12 | Selecionando as células com os dados
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Os principais parâmetros foram discutidos, porém existem outros como: 
soma, valor mínimo, valor máximo etc., que podem complementar a análise. 
Para os objetivos do capítulo, média, desvio-padrão, moda e mediana são 
suficientes.

Que tal o cálculo do desvio-padrão para saber se aquela média de nota que 
seria boa serviu para se fazer a análise de que o índice de satisfação era bom, 
uma representação boa mesmo dos dados coletados? 

Saber se apesar desse indicativo não há muita variação de notas extrema-
mente baixas ou altas, por exemplo.

Já que se discutiu a questão da informatização, veja como você faria para 
efetuar o cálculo no Excel (Figuras 4.11, 4.12 e 4.13).

Figura 4.11 Selecionando a função

Fonte: Da autora (2014).
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Figura 4.12 Selecionando as células com os dados

Fonte: Da autora (2014).

Figura 4.13 Resultado do desvio-padrão

Fonte: Da autora (2014).
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Fonte: elaborada pela autora.

Figura 4.13 | Resultado do desvio padrão
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Figura 4.12 Selecionando as células com os dados

Fonte: Da autora (2014).

Figura 4.13 Resultado do desvio-padrão

Fonte: Da autora (2014).
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Ao se comparar o desvio padrão resultante do cálculo é possível de 
concluir que os dados são de comportamento relativamente modesto. 
Veja que diante de uma média de cerca de 8,0, conforme o que foi 
visto na primeira parte deste exemplo na Unidade 2, o desvio de 1,41 é 
um indicativo de baixa variabilidade.

Questão para reflexão

Atualmente é estudado na disciplina de matemática, no ensino 
fundamental e médio, um bloco denominado de “Tratamento da 
Informação”, apresentando conteúdos aos alunos com as tabelas, 
gráficos, médias, dentre outros assuntos. E você, na sua formação 
básica, teve a oportunidade de estudar assuntos da estatística? Você 
considera importante que os alunos tenham este conhecimento?

2.3 Medidas de dispersão relativa

2.3.1 Coeficiente de variação

Para comparar a variação do desvio padrão com a média, usa-se 
a razão entre o desvio padrão e a média, chamado de coeficiente de 
variação, que uma medida relativa de dispersão, que geralmente é 
multiplicado por 100 para dar o resultado em porcentagem:
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Ao se comparar o desvio-padrão resultante do cálculo é possível de concluir 
que os dados são de comportamento relativamente modesto. Veja que diante 
de uma média de cerca de 8,0, conforme o que foi visto na primeira parte deste 
exemplo na Unidade 2, o desvio de 1,41 é um indicativo de baixa variabilidade.

Atualmente é estudado na disciplina de matemática, no ensino fun-
damental e médio, um bloco denominado de “Tratamento da Infor-
mação”, apresentando conteúdos aos alunos com as tabelas, gráficos, 
médias, dentre outros assuntos. E você, na sua formação básica, teve 
a oportunidade de estudar assuntos da estatística? Você considera im-
portante que os alunos tenham este conhecimento?

Questões para reflexão

2.3 Medidas de dispersão relativa

2.3.1 Coeficiente de variação

Para comparar a variação do desvio-padrão com a média, usa-se a razão 
entre o desvio-padrão e a média, chamado de coeficiente de variação, que uma 
medida relativa de dispersão, que geralmente é multiplicado por 100 para dar 
o resultado em porcentagem:

CV
s

x
=

  Tomemos os resultados das estaturas e dos pesos de um mesmo grupo de 
indivíduos:

  ESTATURAS — média = 165 cm; desvio-padrão: 4,0 cm

  PESOS — média 65 kg; desvio-padrão 3,0 kg

Média Desvio-padrão

Estatura (cm) 165 4,00 

Peso (kg) 65 3,00 

Qual das medidas (estatura ou peso) possui maior homogeneidade? Ou seja, 
quem tem maior variabilidade: a estatura ou o peso?

  Resposta: teremos que calcular o CV da estatura e o CV do peso. O resultado 
menor será o de maior homogeneidade (menor dispersão ou variabilidade).
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• Tomemos os resultados das estaturas e dos pesos de um mesmo 
grupo de indivíduos:

• ESTATURAS — média = 165 cm; desvio padrão: 4,0 cm

• PESOS — média 65 kg; desvio padrão 3,0 kg

Qual das medidas (estatura ou peso) possui maior homogeneidade? 
Ou seja, quem tem maior variabilidade: a estatura ou o peso?

• Resposta: teremos que calcular o CV da estatura e o CV do peso. 
O resultado menor será o de maior homogeneidade (menor dispersão 
ou variabilidade).

• CV estatura = (4/165) x 100 = 2,42%

• CV peso = (3/65) x 100 = 4,61%.

Conclusão: as estaturas apresentam menor grau de dispersão 
que os pesos.

Exemplo 2:

Uma pesquisa de preços de determinado produto, realizada em 
dois atacados, produziu os resultados mostrados na tabela a seguir:

P a r â m e t r o s  e s t a t í s t i c o s  165

  CV estatura = (4/165) x 100 = 2,42 %

  CV peso = (3/65) x 100 = 4,61 %.

Conclusão: as estaturas apresentam menor grau de dispersão que os pesos.

Exemplo 2: 

Uma pesquisa de preços de determinado produto, realizada em dois ata-
cados, produziu os resultados mostrados na tabela a seguir:

Preço médio Desvio-padrão

Atacado I 4,80 2,80 

Atacado II 4,20 2,60 

Qual atacado tem a maior dispersão relativa?

Atacado I

CV = 2,80/ 4,80

CV= 0,5833x 100 = 58,33%

Atacado II

CV=2,60/4,20

CV= 0,6190 x 100= 61,90%

O coeficiente de variação contribui para eliminar o efeito da magnitude 
dos dados e expressa a variabilidade em relação à média.

Vamos ver a classificação da proporção que o desvio-padrão apresenta 
sobre a média.

Grau de homogeneidade dos dados

Quando temos resultados de até 10% é considerado ótimo; de 10% a 20%; 
BOM, assim de 20% a 30% já é regular e acima de 30% é considerado ruim.

1. Consideremos os conjuntos de valores: B = {1, 1, 2, 3, 4, 6, 6, 6, 6, 
8, 9, 11}, C = {6, 7, 8, 10, 10, 11, 11, 12, 13}, D = {1, 2, 3, 3, 3, 3, 
5, 8, 10, 10, 10, 10, 11}. Em relação à moda, afirmamos que:

I. B é unimodal, e a moda é 6.

II. C é unimodal, e a moda é 10. 

III. D é unimodal, e a moda é 3.

Então, em relação às afirmativas, é correto afirmar que:

Atividades de aprendizagem
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Qual atacado tem a maior dispersão relativa?

Atacado I

CV = 2,80/ 4,80

CV= 0,5833x 100 = 58,33%

Atacado II

CV=2,60/4,20

CV= 0,6190 x 100= 61,90%

O coeficiente de variação contribui para eliminar o efeito da 
magnitude dos dados e expressa a variabilidade em relação à média.
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Vamos ver a classificação da proporção que o desvio padrão 
apresenta sobre a média.

Grau de homogeneidade dos dados

Quando temos resultados de até 10% é considerado ótimo; de 
10% a 20% BOM, assim de 20% a 30% já é regular e acima de 30% é 
considerado ruim.

Atividades de aprendizagem da seção

1. Consideremos os conjuntos de valores: B = {1, 1, 2, 3, 4, 6, 6, 6, 6, 8, 9, 11}, 
C = {6, 7, 8, 10, 10, 11, 11, 12, 13}, D = {1, 2, 3, 3, 3, 3, 5, 8, 10, 10, 10, 10, 11}. 
Em relação à moda, afirmamos que:
Então, em relação às afirmativas, é correto afirmar que:
I. B é unimodal, e a moda é 6.
II. C é unimodal, e a moda é 10.
III. D é unimodal, e a moda é 3. 
a) Somente l é verdadeira.
b) Somente l e II são verdadeiras.
c) Somente II e III são verdadeiras.
d) Todas alternativas são falsas.
e) Todas alternativas são verdadeiras.

2. Jaqueline estava fazendo uma pesquisa sobre o acesso aos atendimentos 
essenciais, como escola, hospitais etc. Entrevistou para sua pesquisa: 10 
famílias na segunda-feira, 7 na terça-feira, 4 na quarta-feira, 3 na quinta-
feira e 6 na sexta-feira. A média de visitas às famílias que Jaqueline realizou 
nestes dias foi de quanto?

Fique ligado!

Você viu que para utilizar estatísticas nas pesquisas é preciso 
muita concentração para que os valores sejam calculados com maior 
exatidão. Há muita matemática envolvida, por isso, tenha sempre 
muita atenção ao efetuar os cálculos. A dedicação é fundamental 
para atingirmos bons objetivos em qualquer área do conhecimento. 
Abordamos nesta unidade diversos assuntos como as Medidas de 
Tendência Central, aplicações no Excel e cálculos sobre dispersão.
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Para concluir o estudo da unidade

Aprender estatística é um processo que demanda tempo, 
dedicação. É um conhecimento que pode ser aplicado em diversas 
áreas, que envolve definições e muitos cálculos matemáticos. Você 
chegou aqui acumulando muito conhecimento a respeito dos 
métodos estatísticos; agora é hora de pôr em prática. Analise e teste 
os parâmetros estatísticos partindo de outros dados a que você tenha 
acesso na sua vida cotidiana.

Por isso, aproveite as diversas referências bibliográficas que 
foram sugeridas, aprofunde mais seu conhecimento, enriqueça 
seus trabalhos acadêmicos e principalmente utilize estatística para 
obter mais lucros nos seus projetos de trabalho. Não se esqueça, 
a estatística faz parte do método científico e por isso precisa ser 
encarada com rigor. Mas nem por isso ela deixa de ser um estudo 
fascinante. Espero que vocês tenham gostado!

Atividades de aprendizagem da unidade

1. Na cidade de Londrina, foi realizado um concurso para a vaga de assistente 
social. A primeira etapa compreendia uma prova escrita com várias questões, 
sendo matemática, português, conhecimentos gerais e conhecimentos 
específicos. Esta prova escrita teve peso 4, a segunda etapa correspondeu a 
uma entrevista do candidato com peso 3 e por fim a análise do currículo com 
peso 3. Paulina obteve nota 72 na primeira etapa, 84 na segunda etapa e 50 
na terceira etapa. Sua média aritmética ponderada correspondeu a quanto? 
Apresente os cálculos e não somente a resposta final.
a) 60
b) 55
c) 69
d) 80
e) 75

2. Uma fazenda no interior do estado do Paraná apresentava condições de 
moradias muito precárias para 11 famílias que ali moravam. Os assistentes 
sociais foram até a fazenda e fizeram alguns levantamentos de informações. 
Foi perguntado em cada moradia: quantas pessoas moram nesta casa? Foram 
anotadas as seguintes respostas: 4, 7, 3, 5, 2, 5, 6, 4, 5, 8, 4. Qual é a mediana 
destes dados:
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a) 2
b) 3
c) 4
d) 5
e) 6

3. Para calcular a moda dos elementos, usamos o seguinte procedimento:
a) Extraímos a raiz quadrada do elemento central.
b) Fazemos a média aritmética dos dois elementos centrais, sem a necessidade 
de organizar os dados. 
c) Consideramos moda o número que é mais frequente.
d) Organizamos em ordem crescente e fazemos a média aritmética dos dois 
elementos centrais.
e) Organizamos os dados em ordem crescente e tomamos como moda o 
elemento central.

4. De acordo com a tabela a seguir, a média para os dados agrupados 
corresponde ao valor aproximado de:
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c) Consideramos moda o número que é mais frequente.

d) Organizamos em ordem crescente e fazemos a média aritmética 
dos dois elementos centrais.

e) Organizamos os dados em ordem crescente e tomamos como 
moda o elemento central.

4. De acordo com a tabela a seguir, a média para os dados agrupados 
corresponde ao valor aproximado de:

Intervalos das 
Classes

Frequência (Fi)
Ponto médio das 

classes (xi)
xi.Fi.

20 |-- 24 6 12

24 |-- 28 4 14

28 |-- 32 12 15

32 |-- 36 8 10

Total

a) 30

b) 15

c) 13

d) 12

e) 408

5. De acordo com uma pesquisa realizada para o planejamento de certo 
programa social, foi calculado o coeficiente de variação, sabendo que 
média era igual a 700 e o desvio padrão igual a 35. O coeficiente de 
variação obtido corresponde a:

a) 5%

b) 10%

c) 2,5%

d) 6%

e) 1%

Alternativa A, para calcularmos o coeficiente de variação fazemos o 
seguinte procedimento:

CV =  35  :  700  =  0,05  x 100  =   5%
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a) 30
b) 15
c) 13
d) 12
e) 408

5. De acordo com uma pesquisa realizada para o planejamento de certo 
programa social, foi calculado o coeficiente de variação, sabendo que média 
era igual a 700 e o desvio padrão igual a 35. O coeficiente de variação obtido 
corresponde a:
a) 5%
b) 10%
c) 2,5%
d) 6%
e) 1%
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