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1. INTRODUÇÃO 

 
O questionário socioeconômico, é um instrumento bastante abrangente para coleta 

de informações, sobre alguns aspectos da vida socioeconômica de alunos, 

funcionários, famílias, e serve de base para políticas socio educativas, econômicas,  

institucionais. 

Considerando a situação profissional assim como da situação social, a pesquisa 

socioeconômica faz se necessária para conhecer melhor a realidade de seus usuários 

(alunos). 

A pesquisa   socioeconômica   é   um   instrumento de análise que   complementa a 

pesquisa de clima organizacional. Com a pesquisa socioeconômica, o IBRES pode 

fazer um levantamento de informações sobre seus usuários (alunos), e buscar 

compreender as dificuldades, necessidades dessas pessoas, e ainda conhecer o perfil 

de cada um deles e suas famílias. 

Além disso, os dados da pesquisa socioeconômica permitem que sejam realizados 

uma segmentação dos usuários, dentro da organização, a partir destes critérios para 

muitas vezes tirar informações conclusivas. Um exemplo disto pode ser avaliar a 

satisfação do usuário com a instituição, fazendo análise do atendimento prestado a 

comunidade e aos alunos como um todo. 

 

 
2. EXECUÇÃO DO QUESTIONÁRIO SOCIOECONOMICO 

 
 

No inicio da pesquisa, houveram dificuldades nas respostas, com relação a algumas 

perguntas. Porém, com auxilio da GAS IBRES, aconteceu algumas mudanças no 

questionário que proporcionaram um melhor entendimento por parte dos alunos e do 

entrevistador. 

O questionário foi respondido no COP/Braz, no modelo presencial, em alguns casos 

encaminhado aos familiares para preenchimento em suas residencias e também por  

meio de link, para preenchimento via google formulário. 
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3. METODOLOGIA APLICADA 

 
 

No inicio da pesquisa, houve resistencia por parte das familias em responder as 

perguntas, porém, com auxilio da GAS IBRES houveram algumas alterações no 

questionário que proporcionaram um melhor entendimento por parte dos alunos e do 

entrevistador. 

Foi notado em alguns momentos, resistência por parte dos entrevistados, devido a 

falta de tempo, correria e atrasos. 

Uma vez respondidos, as respostas do questionário foram extraidas e digitalizadas.  

Ao final, uma análise das perguntas com o percentual de cada alternativa foi 

altomaticamente gerada, e os resultados também foram exportados para uma 

planilha. O presente relatório, foi elaborado de forma independente e sem vinculação 

de quaisquer organizações externas. 
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4. GRÁFICOS ANALÍTICOS DO QUESTIONÁRIO APLICADO 

 
 

Gráfico 01: 

 

➢ 

Estudantes com deficiência ou necessidade especifica: 12,1% = 54 alunos 

➢ Estudantes que não apresentaram deficiência ou necessidade especifica: 87,9%= 

348 alunos. 

 

 

 

Gráfico 02: 
 
 

 

Esta análise foi feita/calculada, mediante a quantidade de resposta apresentadas, 

no caso desta pergunta, são 182 respostas. 
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✓ Usuários que não apresentaram distúrbios ou transtornos: 86,7% = 155 

estudantes 

✓ Usuários que apresentaram distúrbios ou transtornos: 13,3 % = 27 estudantes 

 
 

 

Gráfico 03: 
 
 

 

Pessoas que utilizam o Sistema de saúde: 

➢ SUS: 92% = 360 pessoas 

➢ Plano de saúde 8% = 42 pessoas 
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Gráfico 04: 
 
 

Meio de transporte usado no trajeto casa - COPS: 

➢ A pé---------------------195 (48,5%) 

➢ Carro ------------------- 146 (36,3%) 

➢ Moto --------------------- 02 (0,5%) 

➢ Transp. Coletivo-------35 (8,7%) 

➢ Transp. Escolar -------20 (5%) 

➢ 

 

 

Gráfico 05: 

Bicicleta ----------------- 09 (1%) 

 
 

 
Quanto a pessoas que recebem benefício do Governo: 

✓ (29%) =116 pessoas recebem benefícios distribuídos em: Vale gás, Cadastro 

Único ( Cad Único), Benefício de Prestação Continuada (BPC), Auxílio Brasil,  

Prato Cheio, 

✓ (71%) = 285 não recebem nenhum tipo de benefício 



Gráfico 06: 
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Uso de medicação: 

✓ Não usam medicação são 129 pessoas 

✓ Fazem uso de medicação são 53 pessoas. Sendo que essas medicações 

são: Respiridona, Fluoxetina, Losartana, Xigduo, Anastrazol, Sinvastatina,  

insulina, Tupiramato, Enalapril, Endapamida, Hidroclorotiazida 

 

 
 

Gráfico 07: 

De acordo com a pesquisa quanto ao local de trabalho dos alunos ou os pais dos 

alunos temos: 

➢ Aposentado ----------- 12 alunos 

➢ Brazlândia --------------44 alunos 

➢ Brasília ----------------- 16 alunos 

➢ Estudante--------------- 01 aluno 

➢ Do lar ------------------ 102 alunos 

➢ Desempregado-------- 03 alunos 

➢ Entorno ----------------- 02 alunos 



Gráfico 08: 
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Estado civil dos usuarios entrevistados: 

➢ Solteiro 106 (26,4%) 

➢ Casado 204 (50,7%) 

➢ Divorciado   

➢ Viúvo    

31 (7,7%) 

43 (10,7%) 

➢ Separado judicialmente ------------------------- 04 (1%) 

➢ União Estável ------------------------------------- 14 (3,7) 

 

 

 
Gráfico 09: 

 

De acordo com os responsáveis, os usuários menores de idade, temos: 
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• Pais não separados ---------------------------- 337 (84,5%) 

• Guarda da Mãe/Pai ----------------------------55 (13,9%) 

• Criança institucionalizada---------------------16 (1,1%) 

• Guarda compartilhada ------------------------ 02 (0,5%) 

 
 
 
 

Gráfico 10: 

O nível de escolaridade foi definido da seguinte forma: 

➢ Não Alfabetizado --------------------------------- 02 (0,5%) 

➢ Fundamental 42 (10,4%) 

➢ Fundamental completo ------------------------- 51 (12,7%) 

➢ Médio incompleto -------------------------------- 54 (13,4%) 

➢ Médio completo-----------------------------------128 (31,8%) 

➢ Superior incompleto ----------------------------- 30 (,5%) 

➢ Superior completo -------------------------------74 (18,4%) 

➢ Pós Graduado-------------------------------------21 (5,2%) 



Gráfico 11: 
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De acordo com a pesquisa feita: 

➢ 370 (92,8%) alunos não possuem deficiência 

➢ 8 (2%) possuem deficiência física 

➢ 15 (3,8%) deficiência visual 

➢ 2 (0,5%) intelectual 

➢ 2 (0,5%) auditiva 

➢ 2 (0,5%) psicossocial. 

 

 
Gráfico 12: 

 

 
De acordo com a resposta, os pais que apresentam algum distúrbio ou transtorno 

seguem: 

✓ Depressão 8 (4,4%) 

✓ Transtorno de ansiedade ---------------8 (4,4 %) 

✓ Não 166 (91,2%) 



Gráfico 13: 
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Quanto ao uso de medicação: 

➢ 319 afirmaram não fazer uso 

➢ 54 disseram usar algum tipo de medicação, sendo essas: Gardenal, 

Ritalina, Respiridona, Sertralina, Haloperidol, Amplictil, Prometazina. 

 
 

 
 

Gráfico 14: 

Quanto ao consumo de bebida alcoólica foi: 

✓ Sim 20 (5%) 

✓ Não 336 (83,6%) 

✓ Socialmente ----------------------- 57 (14,2%) 



Gráfico 15: 
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Usuários que fazem uso de cigarros ou drogas: 

➢ 16 (4%) usam cigarros 

➢ 387 (96,3%) não fazem uso 

 

 

 

Dados socioeconômicos/composição familiar: 
 

 

Gráfico 16: 

Referente a moradia, informaram que suas residências são: 

✓ Própria 271 (67,4%) 

✓ Alugada 72 (17,9%) 

✓ Cedida 59 (14,7%) 



Gráfico 17: 
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Quanto a moradia: 

• Rural------------------- 91(22,6%) alunos 

• Urbana -------------- 311(77,4%) alunos 

 
 
 
 

Gráfico 18: 

De acordo com o gráfico temos as seguintes respostas: 

✓ Sim 12 (3%) 

• 7 - Assalto 

• 4 - Assassinatos 

• 8 - Tráfico de drogas 

• 3 - Prostituição 

✓ Não 386 (96%) 



Gráfico 19: 
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Quantidade de integrantes que residem na mesma casa: 

 
➢ 1 Pessoa 24 alunos 

➢ 2 Pessoas 72 alunos 

➢ 3 Pessoas 116 alunos 

➢ 4 Pessoas 100 alunos 

➢ 5 Pessoas 54 alunos 

➢ 6 Pessoas 34 alunos 

➢ 7 Pessoas 08 alunos 

➢ 8 Pessoas 06 alunos 

➢ 9 Pessoas 02 alunos 

➢ 10 Pessoas 02 alunos 

 

 

 

 

 
Gráfico 20: 



Composição da renda familiar: 
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✓ Sem renda --------------------------- 34 (8,5%) 

✓ 01 Salário -------------------------- 124 (30,8%) 

✓ 02 Salários --------------------------104 (25,9%) 

✓ 03 Salários ----------------------------74 (18,4%) 

✓ 04 Salários acima ------------------- 67(16,7%) 

 
 

 
Gráfico 21: 

Frequência de participação dos usuários nos eventos do COP/BRAZ: 

Sempre ou quase sempre _ 329 (81,8%) 

De vez em quando _______________________ 49 (12,2%) 

Nunca ou quase nunca _ 24 (6%) 

 

 

 
Gráfico 22: 

Respostas quanto a preferência à horários de eventos: 
Matutino ______________________ 144 (35,8%) 

Vespertino  155(38,6%) 

Final da tarde/início da noite 103(25,6%) 
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Gráfico 23: 
 

Nível de satisfação com o COP/BRAZ, temos as seguintes respostas: 

✓ Muito bom (5) _ 334 (83,1%) 

✓ Bom (4) _ 54 (13,4%) 

✓ Médio _13 (3,2%) 

 
 

 
Gráfico 24: 

 

De acordo com o gráfico: 

✓ 393 (98%) indicariam o Centro Olímpico de Brazlândia 

✓ 8 (2%) não indicariam o COP/BRAZ 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Este questionário socioeconômico, buscou conhecer a realidade da 

comunidade como um todo. Foi composto por 24 perguntas, não era obrigatório  

responder a todas. O que deixou alguns gráficos com uma quantidade menor de 

respostas. Ao todo foram 402 usuários que responderam as pergunatas. 

A questão social e financeira tem atingido a sociedade, podemos com essa 

pesquisa conhecer e entender um pouco da realidade dos alunos do COP/BRAZ. 

Entre os dados, os que se destacaram nesse relatório foram: a renda familiar 

composta por apenas um salário mínimo, o nivel de satisfação e a indicação do 

COP/BRAZ, para familiares e amigos. 

 

 

 
 

 

_____________________    __________________________ 
    Vladson Pereira Silva     Alziléia Langamer S. de Oliveira 
Coordenador Pedagógico                          Assistente Social 
                      CRESS 5065 
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