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 As duas últimas obras editadas por 
Pasquali foram sobre o delineamento da 
pesquisa, sendo que o primeiro volume 
versa sobre a lógica e a tecnologia de 
planejamento da pesquisa e o segundo 
explica as várias técnicas estatísticas 
utilizadas para a análise de dados coletados 
em uma pesquisa científica. No segundo 
volume, objeto desta resenha, os temas são 
tratados tecnicamente, levando-se em conta 
que o leitor é um pesquisador e não um 
estatístico. Para facilitar o entendimento do 
leitor o livro foi desenvolvido a partir de um 
exemplo, um banco de dados com 2.426 
pessoas que submeteram a um Teste de 
Raciocínio Dedutivo (TRAD) com 30 itens 
gráficos e que avalia a capacidade de 
raciocínio analógico-dedutivo desenvolvido 
para os adolescentes e adultos. Desse 
banco, foram aproveitados 2.293 sujeitos.
A obra consta de doze capítulos. Inicia com 
o banco de dados e descreve a amostra, o 
delineamento e a análise exploratória dos 
dados. A análise crítica dos dados consiste 
em uma limpeza das informações para um 
melhor conhecimento das características 
dos dados empiricamente coletados antes 
de se proceder as análises estatísticas 
descritivas e os testes de hipóteses. Essas 

análises iniciais falam sobre os números em 
mãos e oferece uma gestalt ilustrativa da 
distribuição e da relação do indivíduo e 
coletividade.
O capítulo seguinte abarca a análise 
descritiva dos dados de pesquisa Os 
números são vistos como a linguagem na 
qual a informação da pesquisa está sendo 
descrita de forma codificada. Esses 
algarismos, quando usados pelos cientistas 
são interpretados à luz de uma teoria. Dessa 
forma, o autor vai descrevendo a 
importância das escalas, dos dados de 
pesquisa ilustrando com as informações do 
Teste TRAD.
Após as análises iniciais necessárias para 
testar um banco de dados, o autor, de uma 
forma didática, trata nos capítulos seguintes 
do aprofundamento das análises 
necessárias para descrever uma pesquisa. 
O terceiro capítulo aborda a curva normal, 
também conhecida como a curva em forma 
de sino; nele são descritos sua história, os 
tipos e as áreas, assim como a utilização da 
tabela da curva normal. 
A estatística inferencial é o tema do quarto 
capítulo. A estimação estatística significa 
que ela procura, a partir dos conhecimentos 
da estatística de uma ou mais amostras, 
estimar os próprios parâmetros da 



população.
No quinto capítulo o tema é a amostragem 
que refere a um conjunto de elementos 
retirados de uma população. Além disso, a 
amostra pode ser finita ou infinita e pode ser 
controlada ou não. Nesse capítulo, o autor 
apresenta as características, seus tipos e o 
tamanho da amostra. O capítulo apresenta o 
qui-quadrado, teste estatístico que consiste 
em verificar diferenças entre frequências ou 
estatística redutíveis à frequência, tais como 
proporções e porcentagens. Além disso, 
são descritos os graus de liberdade, a 
frequência esperada e a correção para 
frequências pequenas.
No capítulo 7, são apresentados o teste Z, o 
Teste t de Student e os graus de liberdade, 
que são testes estatísticos utilizados pelo 
pesquisador para comparar dois grupos de 
dados para verificar se a média de dois 
grupos difere ou não. Amostras grandes 
dependentes e independentes e amostras 
pequenas são os temas discutidos nesse 
capítulo. 
A análise de variância, tema do oitavo 
capítulo, é um poderoso instrumento para 
analisar diferenças entre médias. Nas 
provas Andeva ou Anova, podem-se 
analisar mais de duas médias ao mesmo 
tempo. Ademais, o autor discorre sobre a 
análise da variância univariada e 
delineamento fatorial. 
A correlação é abordada no nono capítulo. 
O autor apresenta os conceitos preliminares 
como relações e pares ordenados, funções, 
causalidade e as coordenadas cartesianas 
para entender o que significa o cálculo de 
relação entre variáveis e também como 
fazer a prova e descrever a correlação. A 
correlação analisa algebricamente relações 
entre variáveis e consiste na análise da 
relação existente entre duas – correlação 
simples – ou mais variáveis – correção 
múltipla. O décimo capítulo analisa a 
regressão linear, que constitui uma extensão 
de correlação, associa variáveis entre si e 

faz distinção entre variável dependente e 
independente. Existem dois tipos de 
regressão linear: simples, que constitui 
extensão da correlação simples e relaciona 
apenas uma variável dependente e uma 
independente, e múltipla, que se constitui 
na extensão da correlação múltipla e 
relaciona uma variável dependente e mais 
de uma variável independente.
O capítulo 10 é reservado aos testes não 
paramétricos. As análises não paramétricas 
não trabalham com o parâmetro da 
população, mas compararam as próprias 
distribuições de dois ou mais eventos sem 
se referir a tais parâmetros, assim, 
trabalham diretamente as distribuições. O 
autor trata, ainda, da questão dos empates, 
testes não paramétricos de posição – rank 
ou order tests – e testes não paramétricos 
de associação. 
O último capítulo apresenta uma introdução 
à análise multivariada, termo amplo e um 
tanto ambíguo aplicado a uma coleção de 
técnicas analíticas que possibilitam a 
análise simultânea de medidas múltiplas. 
Mostra as vantagens e dificuldades do uso 
dessa análise e apresenta as provas 
Manova e Mancova, explicando-as passo a 
passo com gráficos e tabelas oriundas 
dessa análise.
Para encerrar a obra, o autor oferece 
apêndices em que elenca uma série de 
tabelas: Distribuição Normal; Teste t e 
correlação; Qui-quadrado (X2); Análise de 
Variância, além de uma lista de legendas 
para os símbolos utilizados no livro. 
A forma como Pasquali apresenta os temas 
estatísticos necessários para a realização 
de uma pesquisa empírica é direta, objetiva 
e de fácil compreensão. Esta obra é 
recomendada para o não estatístico que 
queira realizar pesquisas empíricas. 
Sugere-se a leitura para estudantes e 
profissionais de psicologia e outras áreas 
das ciências sociais que realizam 
experimentos empíricos.
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