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Antecedentes

Adolphe Quételet (1796-1894)  e o homem 
mediano:  o cálculo das médias permite a 
construção de uma antropologia, com objetivo 
de descrever o homem modelo que podemos 
perceber numa média.  A média permite atingir 
a verdade do humano numa época em que se 
discutia a pertinência dos relatos místicos 
expondo a criação divina dos homens. A 
verdade se tornaria acessível por um simples 
cálculo.



Antecedentes

John Stuart Mill (1806-1873) e o método das variações concomitantes: 
qualquer fenômeno que varia de uma certa maneira todas as vezes 
que um outro varia da mesma maneira é ou a causa ou o efeito desse 
fenômeno ou a ele está ligado por algum fato de causação
A system of logic, v. 1, p. 470, 1843;

As regularidades históricas são verificáveis através da estatística.  
Como toda ação do homem social depende das circunstâncias gerais 
do estado de sociedade (fatores morais, educacionais , econômicos, 
que incidem sobre a totalidade da população) e das influências 
especiais do indivíduo (temperamento, parentesco, relações sociais, 
afecções, etc.), podemos dizer que, num espaço determinado de 
tempo (como o ciclo de um ano) as circunstâncias gerais praticamente 
não variam e as influências especiais tem seu escopo de variação por 
meio de uma média estatística. O uso da estatística por Mill não se 
confunde com seu emprego como instrumento de generalização 
indutiva, em procedimentos que hoje designaríamos por projeções 
estatísticas. Os cálculos estatísticos constituem uma parte do método 
dedutivo inverso, são instrumentos de verificação, não de descoberta. 
Podem expressar, contudo, tendências. 



Suicídios por sexo e situação conjugal  

França - 1871-1876 

Fonte: DURKHEIM, O suicídio, p. 233



Suicídios na época do golpe de Estado 

parlamentar na França - 16/05/1877

Fonte: DURKHEIM, O suicídio, p. 252



Fonte: DURKHEIM, O suicídio, p. 238



BEATO, Cláudio., Determinantes da criminalidade em Minas 

Gerais. RBCS. v. 13, n. 37, 1998 

Objetivo: explorar algumas das implicações da abordagem 

espacial na análise das taxas de criminalidade para o estado de 

Minas Gerais a partir das características dos 756 municípios 

existentes no ano de 1991, na suposição de que muitas dessas 

implicações podem ser verificadas nesta unidade análise.

Variáveis dependentes: taxas de criminalidade violenta 

(homicídios, tentativa de homicído, roubo, roubo a mão armada, 

estupro) 

Variáveis independentes: arrecadação do ICMS por município, 

PIB por habitante, tamanho da população, densidade 

populacional,grau de urbanização, coeficiene de GINI, % de casas 

com esgoto e % de famílias que ganham menos de um salário 

mínimo. 



Fonte: BEATO, C., Determinantes da criminalidade em Minas Gerais. RBCS. 

v. 13, n. 37, 1998 



Fonte: BEATO, C., Determinantes da criminalidade em Minas Gerais. RBCS. 

v. 13, n. 37, 1998 



⚫Exemplo simples de regressão  linear

O        2        4        6        8

Horas de estudo diárias

A
p

r
o

v
e
it

a
m

e
n

to

0

25

50

75

100

Aluno Horas Aprov.

Marcos 0 0

Carlos 2 25

Maria 4 50

Antônio 6 75

José 8 100

Marcos

Carlos

Maria

Antônio

José

Aproveitamento = 12,5 X Horas



Fonte: BEATO, C., Determinantes da criminalidade em Minas Gerais. RBCS. 

v. 13, n. 37, 1998 

Coeficientes de correlação



⚫ Medidas de associação e níveis de 

mensuração
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⚫ Espaço social - Bourdieu

Campo de forças e de lutas no qual os indivíduos ocupam 

diferentes posições segundo o capital acumulado no curso de 

suas vidas, o que conduz a relações de dominação que se 

estabelecem sobre a base da distribuição desigual dos 

capitais. 

A sociedade é constituída de um espaço social de duas 

dimensões: capital global e relação entre capital econômico e 

capital cultural. 

O espaço social é construído de modo que os agentes ou 

grupos são aí distribuídos em função de sua posição nas 

distribuições estatísticas de acordo com dois princípios de 

diferenciação que, em sociedades mais desenvolvidas, são 

os mais eficientes: o capital econômico e o capital cultural.



• Capital econômico: constituído pela posse de 

bens econômicos e de diferentes fatores de 

produção;

• Capital cultural: corresponde à soma de saberes 

e ao conjunto de qualificações intelectuais;

• Capital social: conjunto de relações sociais de 

que dispõe o indivíduo ou o grupo social;

• Capital simbólico: crédito e autoridade que 

conferem a um agente o reconhecimento e posse 

das outras formas de capital. 

⚫ Tipos de capital - Bourdieu



⚫ Gráfico de análise 

de correspondência 

múltipla

Fonte: Razões práticas,

Bourdieu, 1994 -



Discriminação e desigualdades raciais no Brasil  

Carlos A. Hasenbalg, 1979

⚫ Trabalho de campo executado em 1972-1973

⚫ Entrevistas com 1.314 pessoas (79,7% 
brancos, 20,3% negros) – População maior 
de 18 anos, de seis estados do Centro-Sul do 
Brasil. Amostra probabilística de múltiplos 
estágios.

⚫ Enfoque da análise: oportunidades 
diferenciais de mobilidade social vertical de 
brancos e negros



Análise de 

classificação 

múltipla

Os efeitos da raça, 

ocupação do pai, 

instrução do pai e 

sexo na escolaridade 

do/a entrevistado/a

Fonte: HASENBALG, 

1979



Análise de 

classificação 

múltipla

Os efeitos da raça, 

ocupação do pai, 

instrução do pai e 

sexo na renda 

familiar do/a 

entrevistado/a

Fonte: HASENBALG, 

1979



Análise de 

classificação 

múltipla

Os efeitos da raça, 

ocupação do pai, 

instrução do pai e 

sexo na ocupação 

do/a entrevistado/a

Fonte: HASENBALG, 

1979 



Pesquisa sobre o aborto – UFG - 2007

⚫ 1058 questionários aplicados a discentes

⚫ variável dependente: opinião sobre aborto

⚫ variáveis independentes: idade, sexo, religião, 

raça, renda individual, estado civil, curso, n. 

filhos, profissão pai/mãe,  participação em 

movimento social

⚫ Modelo: análise de correspondência múltipla
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NUNES, Jordão Horta. O trabalho de músicos no Brasil: 

tensões identitárias e arranjos domésticos. Revista 

Colombiana de Sociología, v. 40, n. 2, 2017 

Objetivo:  analisar a relação entre o trabalho musical na esfera pública e 

sua contrapartida, menos visível, no domínio dos arranjos familiares e 

dos afazeres domésticos.

Base de dados: Censo, RAIS, PNAD, MySpace.

Metodologia: Análise quantitativa de bases governamentais. Mineração  

de perfis de músicos no MySpace. Envio de questionários por e-mail a 

músicos dos perfis minerados. Análise fatorial. Realização de entrevistas 

semiestruturadas.



Conciliação e arranjos domésticos no trabalho musical: 

uma aproximação pela análise fatorial

 Blocos temáticos no questionário: perfil; tempo de trabalho, 
rendimentos e recursos; tipos de atividade e formas de 
contratação; formação musical e motivação; identidade; 
arranjos domésticos.

 Desenvolve-se  uma análise fatorial exploratória para 
reduzir esse conjunto de dados a alguns fatores 
hipoteticamente subjacentes relacionados a um problema 
que decorre do deslocamento ocupacional, principalmente 
de mulheres, para o grupo de musicistas “eruditos”, 
ocupando postos em corpos estáveis de orquestras ou como 
docentes de instituições de ensino superior. 

 Supõe-se que pelo menos um desses fatores esteja 
relacionado a formas de conciliação entre trabalho 
reprodutivo e trabalho reprodutivo e também a arranjos ou 
estratégias relativos ao desempenho de afazeres 
domésticos. 



1. Relacionadas a estratégias para realizar 
atividades de manutenção e reprodução 
domésticas

2. Relacionadas com o trabalho na esfera 
pública e o perfil do/a musicista correlato.

3. Variáveis que intermedeiam a esfera pública 
e o trabalho reprodutivo.

Variáveis empregadas na análise fatorial

file:///C:/Users/contamicro198/Downloads/M%C3%A9todos%20quantitativos%20nas%20CS.pptx#Slide 27


Variáveis ligadas a estratégias de 

manutenção/reprodução doméstica 

a. delegação das atividades a empregadas/os domésticos; 
b. conciliação das atividades pelo casal, em direção a uma 

distribuição mais igualitária; 
c. divisão consensual das atividades, ainda que não 

igualitária; 
d. ajuda de filhos/as e agregados/as; 
e. ajuda de parentes mais afastados (avós, tios, sobrinhos 

etc.); 
f. ajuda de vizinhos e amigos; 
g. recurso a prestadores de serviços externos (lavanderia, 

cuidadores/as, enfermeiras, empresas de limpeza e 
manutenção etc.); 

h. recurso a creches para filhos ou enteados; 
i. recurso a asilos para pais ou parentes idosos.

file:///C:/Users/contamicro198/Downloads/M%C3%A9todos%20quantitativos%20nas%20CS.pptx#Slide 26


Variáveis ligadas ao trabalho na esfera pública

a. escolaridade;
b. valor dos rendimentos obtidos com o 

trabalho musical;
c. se trabalha ou não em outra ocupação;
d. número de horas por dia no trabalho 

musical;
e. número de horas por dia em treinamento ou 

prática musical fora de performance.



Variáveis que intermedeiam a esfera privada e 

o espaço público

a. estado civil;
b. ocorrência de filhos ou enteados



Os fatores obtidos



O arranjo tradicional de delegação

 Em sua maioria, casais biativos com empregos 
estáveis e filhos provavelmente já emancipados.

 Dedicam-se principalmente ao ensino e à pesquisa em 
instituições de ensino superior.

 A porcentagem de dedicação a atividade de produção 
(eventos ou produtos musicais) e gravação é superior 
à presente nos músicos da amostra original.

 O domicílio é mais utilizado, nesse grupo, para 
encontros profissionais, atividades de divugação e 
atividades administrativas, o que justifica ainda mais o 
recurso a empregados/as domésticos/as.



O arranjo no trabalho musical competitivo

 Ausência de estratégias ou arranjos conciliadores de 
tarefas domésticas.

 O comportamento de musicistas explicado por esse 
fator espelha, em escala reduzida, o que ocorre entre 
músicos de alto nível de escolaridade, no Brasil: um 
deslocamento de mulheres a postos mais estáveis e 
com melhor remuneração, no ensino superior e a 
trajetória de homens, principalmente dedicados à 
música popular, mantendo contratos temporários e 
vivenciando formas de contratação mais flexíveis e 
instáveis, como os vínculos pela CLT de  músicos como 
pessoas jurídicas . 



O arranjo de conciliação societária

 Compreende somente estratégias de conciliação entre 
trabalho produtivo e reprodutivo, integrando músicos que 
utilizam recursos como creches e asilos, mas também o 
auxílio de filhos e agregados e empresas de serviços 
pessoais.

 Dentre esses cônjuges a porcentagem de musicistas é 
minoritária (8,7%) e a maioria trabalha no setor de serviços 
que exigem alta qualificação (administração, engenharia, 
arquitetura).

 É razoável considerar que o fator integra principalmente 
músicos part-time, que combinam outras atividades ao 
trabalho musical. No âmbito doméstico em que convivem, 
as atividades musicais não são predominantes, embora 
pudessem ser assim consideradas, em outros momentos 
de suas trajetórias de vida. 



O arranjo de conciliação interna

 Músicos que trabalham predominante na atividade e não 
têm outras ocupações;

 Segmento relativamente mais jovem, com predominância 
de casais biativos. Nessa situação e levando em conta que 
as mulheres estão ocupando vínculos mais estáveis, 
provavelmente como professoras em escolas de música, 
inclusive de nível superior, reorientar os arranjos 
domésticos torna-se imprescindível.

 Evidencia-se um tipo de racionalização que parece 
decorrer de uma planejamento conjunto, já que as 
respostas masculinas indicam que a atuação masculina se 
dá ocupando as frequências intermediárias de realização 
dessas atividades.



O arranjo de conciliação comunitária

 O trabalho musical representado por este fator parece 
combinar, no que se refere às estratégias de conciliação,  
elementos presentes na conciliação societária e na 
conciliação interna. 

 A rede de contatos, no entanto, que possibilita esse tipo 
de conciliação, pode não ser apenas de parentesco ou 
afinidade, mas também constituir parte de uma “rede de 
cooperação”, fundamental na organização e 
desenvolvimento do trabalho nos “mundos da arte”. Ainda 
assim, a estratégia parece similar à empregada na 
“conciliação interna”: os homens se encarregam mais dos 
afazeres domésticos e ocorre uma ocupação mais 
equilibrada, no que concerne às tarefas “tipicamente” 
femininas, como cozinhar, lavar e arrumar, entre os dois 
sexos, embora em proporção menor do que na “interna.



Observações finais

 O tipo de delegação tradicional não é explicável somente pela relação 
entre o trabalho reprodutivo e o produtivo, mas por uma construção de 
gênero que acaba destinando as mulheres, que são ainda minoritárias na 
ocupação, às atividades de ensino em nível superior e à colocação em 
formações estáveis, geralmente com rendimentos mais altos e formas de 
contratação menos flexibilizadas.

 As estratégias de conciliação envolvendo o trabalho musical no Brasil, 
refletem a distinção, em termos de políticas públicas correlatas e traços 
culturais e sociais específicos, entre orientar-se por uma assistência 
disponibilizada pelo mercado de serviços, pelo Estado ou por arranjos 
familiares, vistas como tipo ideais, já que na realidade há interpenetração 
dessas práticas conciliatórias. 

 Não houve a combinação, num mesmo fator, de práticas conciliatórias 
internas ou comunitárias e recurso a instituições societárias de serviços 
sociais. 

 As estratégias de conciliação internas ou comunitárias , bem como o 
recente deslocamento ocupacional e identitário de musicistas requer 
uma  crítica ao modelo de família tradicional) e se valorize uma sociedade 
biativa, em que homens e mulheres tenham condições de trabalhar na 
esfera pública 



Objetivo:  explicar a que se deve a desigualdade de rendimentos 

verificada no interior do grupo dos que se declaram empregadores.

Base de dados: PNAD 2014

Método de decomposição de Oaxaca-Blinder para explicar 

diferenciais de rendimentos em grupos de brancos e negros e de 

homens e mulheres.

Variável dependente: rendimento médio

Variáveis preditoras:

características pessoais: sexo, escolaridade, idade, tempo de 

experiência;

localização geográfica: remetendo às macrorregiões brasileiras; 

características econômicas: número de empregados, atividade 

econômica

NUNES, Jordão H.; SANTOS, Neville J. V. A desigualdade no 

“topo”: empregadores negros e brancos no mercado de 

trabalho brasileiro. Civitas, Porto Alegre, v, 16, n. 2, 2016. 



Resultado da decomposição de 

Oaxaca-Blinder: brancos e negros



Resultado da decomposição de 

Oaxaca-Blinder: brancos e negros





Resultado da decomposição de 

Oaxaca-Blinder: brancos e negros



Resultado da decomposição de 

Oaxaca-Blinder: mulheres e homens



http://www.ernestoamaral.com

http://www.ernestoamaral.com/
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