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Como procurar artigos 
Numa primeira fase é muitas vezes importante procurar artigos de investigação. Às vezes 

temos uma referência, mas apanhamos sempre a indicação de que o artigo é pago, no site das 

revistas científicas.  

Como contornar isto? 

 Façam a pesquisa num pc da Escola/Instituto. Têm por norma acesso maior a base de 

dados; 

 Entrem na net usando VPN (não sabem o que é? Vejam no Google  ou perguntem na 

informática) 

 Usem o motor de busca scholar.google.com e em vez de usarem o link que vos 

aparece logo à partida, escolham a opção lateral (indicada na imagem abaixo) – 

normalmente dá acesso ao pdf! 

 

Passo 1 - Aspectos muito muito básicos do tratamento estatístico 
Uma base de dados bem construída é absolutamente FUNDAMENTAL. 

Tomem o vosso tempo na construção da base de dados: certifiquem-se que indicam que cada 

variável tem a indicação certa (nominal, ordinal ou scale), que não têm missing values (valores 

em falta) em demasia que comprometa a análise estatística. 

Substituam os missing values sempre que for possível/viável/adequado.  

Verifiquem que não têm erros de escrita na base. 

 Uma boa forma de fazer isto é verem os “descriptives”, nomeadamente os valores 

máximos e mínimos para cada variávle: os erros de escrita normalmente alteram-nos. 
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Se a base estiver limpa, podem começar a fazer tratamento estatístico! 

Passo 2 – validação de escalas 
A validação de escalas ou verificação da sua confiabilidade serve para nos assegurarmos que os 

instrumentos se adequam á nossa população. 

Se tiverem de fazer uma análise fatorial exploratória, lembrem-se que no output vos interessa 

ver as comunalidades, a percentagem de variância explicada e os factor loadings (pesos 

fatoriais). 

Quando tiverem um modelo fatorial em que as comunalidades são boas e os itens são 

pontuam significativamente em mais do que uma dimensão – E QUE FAÇA SENTIDO 

TEORICAMENTE, testem a confiabilidade com o alfa de Cronbach 

Passo 3 – teste de hipóteses 
Saibam quais são as vossas perguntas (e “qual a relação entre X e Y” não vale). Se tiverem 

dificuldades com esta tarefa, façam antes isto por hipóteses. O que é que esperam encontrar? 

Certifiquem-se que H0 (hipótese nula, em que não se verificam resultados) é exclusiva de H1 – 

ou seja, não há pontos de contacto entre uma premissa e outra: se rejeito uma é porque 

poderei aceitar a outra (pelo menos à partida) 

 

Consultem uma árvore de decisão para saberem que teste têm de usar! (normalmente no final 

de livros de estatística há árvores de decisão; mas uma busca no Google também encontram 

alguns exemplares e no site “estatística das sete cabeças” estão um par de modelos 

igualmente). 

 

Consultem livros de estatística apenas no que se refere aos testes que vocês precisam. 

Escolham um livro de estatística com que “se entendam” ou pelo menos que tenha muitas 

maneiras de explicar coisas e figuras – pessoalmente, recomendo o do Andy Field “Discovering 

Statistics using SPSS – and sex and drugs and rock and roll”. 

Podem ainda recorrer ao menu HELP do SPSS – escolham Topics e indiquem o teste que estão 

a usar – depois escolham Case Studies. O SPSS dá-vos exemplos passo a passo de como fazer e 

como ler os  outputs. 

Passo 4 – redação 
 

A redação deve espelhar um processo que se quer o mais transparente possível. 
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Para tal, recorram a artigos científicos publicado na vossa área de investigação em que as 

técnicas estatísticas que usaram no vosso trabalho se usam também. Vejam como os autores 

descrevem os resultados e façam como eles fazem, apresentando os vossos resultados. 

A bem do rigor e da seriedade do vosso trabalho, sempre que falarem de um teste estatístico 

expliquem brevemente parque é que ele é usado, citando alguma referência “de livro”. Nem 

que seja em rodapé. 

Normalmente a estrutura da secção da metodologia é  

 Análise estatística – onde vocês explicam que técnicas estatísticas vão usar para fazer 

o quê(responder a quais perguntas) e porquê. 

 Instrumentos – onde explicam que instrumentos (escalas) usaram e porque 

escolheram essas, se já estão validadas para a população portuguesa, setêm um 

formato de tipo Likert e quantos pontos Likert (normalmente são 5 ou 7). 

 Resultados – onde mostram de forma organizada e de preferência pela ordem em que 

colocaram as questões na formulação das hipóteses (normalmente na secção de 

revisão de literatura) os testes efetuados e os seus resultados, aceitando ou rejeitando 

a H0 (é a forma mais correta de dizer isto: não se provaram ou não a vossa hipótese, 

isso fica subentendido, depois na discussão, quando justificam porque é que os 

resultados são o que são, é se rejeitaram a aus~encia de resultados – ah! Estes 

estatísticos são assim picuinhas ;)) 

 Discussão – onde justificam todos os vossos resultados, unindo a revisão da 

bibliografia com os resultados obtidos. A discussão, já não é bem”metodologia” por 

assim dizer. 

 

E já está. 
 

Simples, não? 
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Referências que podem ser úteis: 
 

Estatistica das sete cabeças - https://sites.google.com/site/monsterstat/ (o meu site – está em 

construção) 

Statitics Hell - da autoria de Andy Field este é capaz de ser o MELHOR site de 

estatística online. Compreensível, detalhada e com um enorme sentido de humor. É 

uma espécie de bíblia para mim. 

http://www.statisticshell.com/apf.html 

 

Free Statistics Calculators Website -

 http://danielsoper.com/statcalc3/default.aspx calculadoras de indicadores que nem 

sempre os softwares de estatística têm :)) 

 

Um site bonito de estatísticas do Hans Rosling -  http://www.gapminder.org/ 

Field, A. (2009). Discovering Statistics Using SPSS (and sex and drugs and rock 'n' 

roll)  (3.ª Edição). London: Sage. 

O Andy Field é um MUST absoluto. Porquê? Porque é um livro completo, 

rigoroso, bem organizado e com sentido de humor! É o sítio onde vão 

encontrar a explicação para o output do SPSS não vos dar o output "x" que 

vocês tanto precisavam (será que desapareceu por bruxedo??), que vos vai 

ajudar a perceber como resolver o quebra cabeças mortal que é a análise 

factorial de uma escala que está toda trocada, etc. É uma verdadeira tábua 

de salvação. Se só puderem comprar UM livro de estatística e perceberem 

bem o inglês, não precisam de pensar muito: o sr. Field é o vosso homem :) 

Hair, Anderson, Tatham & Black (2005). Análise Multivariada de Dados (5.ª 

Edição). S. Paulo: ARTMEO. 

O Hair é uma referência absolutamente incontornável. O Capítulo 3 deste 

livro sobre Análise Factorial é um must absoluto para quem tem de aplicar 

esta técnica. 

Maroco, J. (2009). Análise Estatística com a utilização do SPSS (3.ª Edição). 

Lisboa: Edições Sílabo. 

"O Maroco", como é referido carinhosamente, consegue o raro feito de ser 

um livro acessível o suficiente para os não matemáticos (quase sempre...) e 

matematicamente correcto para os matemáticos, reunindo um consenso 

https://sites.google.com/site/monsterstat/
http://www.statisticshell.com/apf.html
http://danielsoper.com/statcalc3/default.aspx
http://www.gapminder.org/
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incomum. É óptimo se quiserem saber alguns "porquês" na prática, e tem 

muita credibilidade e peso, se precisarem de justificar uma decisão.  

Pestana, M. H. & Gageiro, J. N. (2005). Análise de dados para ciências sociais - a 

complementaridade do SPSS [Data analysis for social sciences – the complement of 

SPSS] (4th Ed.). Lisboa: Edições Sílabo. 

Este manual tem uma abordagem bastante simples e acessível à 

generalidade da Estatística. Eu uso imenso quando estou "perdida" e preciso 

de me orientar, embora normalmente procure depois outras referências 

para consubstanciar as minhas opções. 

Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2007). Using multivariate 

statistics (5th ed.). Boston: Allyn & Bacon. 

Este livro é O MÁXIMO. Talvez só igualado em utilidade pelo livro do Andy 

Field. O livro é uma excelente referência, fiável, credível, completo. Gosto 

especialmente das checklists para cada teste que incluem todos os capítulos 

antes de exemplificar como se redigem resultados de testes. Um pequeno 

senão, já não é propriamente "Estatística para totós" embora seja muito 

acessível e com um bom humor notável. Não inclui coisas muito básicas... O 

que às vezes é uma chatice! 

 


