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Resumo 
 

Possuir conhecimentos de Estatística que nos possibilitem sermos cidadãos críticos, 

reflexivos e participativos, quer a nível de decisões individuais quer coletivas, torna-se 

atualmente imprescindível. O papel da Estatística na vida da população tem-se tornado cada 

vez mais patente. Tal situação fez com que a Estatística fizesse, aos poucos, parte do currículo 

escolar dos alunos. 

É neste contexto que surge este trabalho que, no primeiro capítulo, pretende descrever 

a atividade desenvolvida durante a Prática de Ensino Supervisionada (Estágio) no 3º Ciclo do 

Ensino Básico e Secundário. 

Os segundo e terceiro capítulos apresentam uma breve descrição da história da 

estatística e uma revisão de alguns conceitos lecionados no ensino básico e secundário, 

permitindo aos leitores deste trabalho uma clarificação desses conceitos. Por forma a 

demonstrar a importância da utilização da informática na estatística, neste trabalho utilizam-se 

o programa estatístico SPSS (Statistical Package for Social Sciences), versão 19, e o 

programa de geometria dinâmica Geogebra como apoio informático. A escolha por este 

programa prende-se como o facto de por um lado ser de utilização gratuita e por outro lado ser 

um programa utilizado nas escolas e ao qual os manuais adotados fazem referência. 

No terceiro capítulo faz-se ainda uma análise crítica a alguns manuais do 10º ano de 

escolaridade, de forma a alertar para gralhas e incorreções, onde o estudo da regressão linear 

assume o papel principal.  

É nossa intenção com este trabalho contribuir para a melhoria do ensino da Estatística, 

nomeadamente, na parte que diz respeito ao ensino da regressão linear ao apresentarmos uma 

proposta de intervenção e por outro ao identificarmos e corrigirmos algumas incorreções, 

relativas ao tema de Estatística, presentes em alguns dos manuais adotados nas escolas. 

 

PALAVRAS-CHAVE 
estatística, ensino da estatística, regressão linear, geogebra, spss, ensino básico e secundário, 

prática de ensino supervisionada. 

 
 

 
 



Abstract 
 

Having the knowledge of statistics which will enable us to be critical, reflexive and 

active citizens, either on individual or collective decisions, became indispensable nowadays. 

The role of statistics in the life of population has become more and more important. In a short 

period, this situation made possible its inclusion in national curriculum.   

It is in this context that this paper work was done. The first chapter tries to describe all 

the activity developed in supervised training teaching in secondary levels (from the 7th to the 

12th grade).  

The second and third chapters present a short description of the history of statistics and 

introduce a revision on some notions, taught in secondary levels, which allow the reader a 

clear view on them and will be the basis for the next chapter.   

In order to show how important is the use of information technology on statistics, it is 

used on this work paper, a specific programme – Statistical Package for Social Sciences 

(SPSS) – version  19, and the programme of dynamics geometry – Geogebra. The choice of 

this programme was due to the fact of its free use and on the other hand it is a programme 

used in schools and which is mentioned in school books. 

On the third chapter it is made a critical analysis to some 10th grade school books, in 

order to warn about spelling mistakes and some inaccuracies, where the study of linear 

regression is the most important subject.   

With this paper work it is our intention to contribute to improving the teaching of 

Statistics, namely, to what teaching linear regression might concern, as we present an 

intervention proposal and as we also identify and correct a few inaccuracies related to the 

subject of Statistics, found in some school books in use.  

 
 
 
KEYWORDS 

 
statistics, maths teaching, linear regression, geogebra, SPSS, teaching secondary levels (from 
the 7th to the 12th grade), supervised training teaching.
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Introdução 
 

Este relatório de estágio tem como objetivo descrever o trabalho desenvolvido ao 

longo da Prática de Ensino Supervisionada e, além disso, justificar a selecção do tema que nos 

propusemos desenvolver: O Ensino da Regressão Linear no Ensino Secundário: uma proposta 

de intervenção. 

O motivo da escolha deste tema prendeu-se com o facto de a estatística ser ainda um 

assunto relegado para segundo plano nos currículos escolares, e ainda com o facto dos 

manuais escolares analisados apresentarem algumas incorreções relativamente ao ensino da 

regressão linear. Uma vez que este trabalho diz respeito a um Mestrado em via ensino, outro 

aspeto que motivou a escolha deste tema foi saber em que ano é que a Estatística começou a 

fazer parte dos programas curriculares em Portugal e de que forma o tema foi evoluindo até 

aos programas em vigor. 

Desde o aparecimento das primeiras grandes civilizações, que a noção de Estatística, 

implícita ou explicitamente, tem estado sempre presente desempenhando um papel de suma 

importância. Com origem na palavra latina “Status”, a Estatística tem vindo a desenvolver o 

seu campo de aplicação quer ao nível da organização e tratamento de dados, quer ao nível da 

inferência ou previsões. Tornou-se assim numa ferramenta não só indispensável a qualquer 

Estado, como também num instrumento importante para outras áreas, como a medicina, a 

economia, a meteorologia, etc. 

Neste seguimento, tem havido uma preocupação em introduzir o tema Estatística nos 

currículos escolares de todo o mundo, sendo que o nosso país não é exceção. Atualmente, em 

Portugal, o tema Estatística é transversal a todos os ciclos de ensino, iniciando-se no 1º ano do 

1º ciclo do ensino básico, aparecendo com a designação “Organização e Tratamento de 

Dados” (OTD) e finalizando no 12º ano do ensino secundário. No ensino secundário, o tema 

aparece logo no 10º ano com a designação “Estatística”, onde são aprofundados os tópicos 

lecionados no 3º ciclo e introduzidos novos conceitos, “Algumas das noções que se tratam 

nesta unidade já foram abordadas no 3º ciclo e, por isso, é possível em qualquer altura 

reinvestir nestes conhecimentos e completá-los progressivamente” (Silva, Fonseca, Martins, 

da Fonseca & Lopes, 2001, p. 29). 

 No caso particular do 1º ciclo pode ler-se como propósito principal de ensino 

“Desenvolver nos alunos a capacidade de ler e interpretar dados organizados na forma de 

tabelas e gráficos, assim como de os recolher, organizar e representar com o fim de resolver 

problemas em contextos variados relacionados com o seu quotidiano.” (Ponte, Serrazina, 
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Guimarães, Breda, Sousa, Menezes, Martins & Oliveira, 2007, p. 26). Já no 2º e 3º ciclos 

pode ler-se como propósito principal de ensino “Desenvolver nos alunos a capacidade de 

compreender e de produzir informação estatística, bem como de a utilizar para resolver 

problemas e tomar decisões informadas e argumentadas” (Ponte et al., 2007, p. 59). O 

programa do 10º ano no estudo da Estatística refere que: 

“O estudante deverá ficar a saber organizar, representar e tratar dados recolhidos em 
bruto (ou tabelados) para daí tirar conclusões numa análise sempre crítica e sempre 
consciente dos limites do processo de matematização da situação. É importante que 
o estudo da Estatística contribua para melhorar a capacidade dos estudantes para 
avaliar afirmações de carácter estatístico, fornecendo-lhes ferramentas apropriadas 
para rejeitar quer certos anúncios publicitários quer notícias ou outras informações 
em que a interpretação de dados ou a realização da amostragem não tenha sido 
correcta” (Silva, Fonseca, Martins, da Fonseca & Lopes, 2001, p. 29). 

 
No tocante ao 12º ano, no estudo do Tema I - Probabilidades e Combinatória, o 

programa indica que: 

“As probabilidades fornecem conceitos e métodos para estudar casos de incerteza e 
para interpretar previsões baseadas na incerteza. Este estudo, que pode ser em 
grande parte experimental, fornece uma base conceptual que capacita para 
interpretar, de forma crítica, toda a comunicação que utiliza a linguagem das 
probabilidades, bem como a linguagem estatística” (Silva, Fonseca, Martins, da 
Fonseca & Lopes, 2002, p.1). 

 

Pela observação direta do trabalho realizado pelos alunos, verifica-se muitas vezes que 

a Estatística, representa para muitos uma mera aplicação de fórmulas, não compreendendo os 

objetivos propostos, refletindo-se mais tarde em algumas dificuldades, nomeadamente a nível 

do ensino secundário e superior. Fornecer suporte teórico e didático aos docentes torna-se 

assim crucial para o sucesso do ensino da Estatística, sendo assim uma das finalidades a que 

nos propomos neste trabalho.  

O presente relatório está divido em três capítulos. O primeiro referente ao estágio 

pedagógico onde relatamos a caracterização da Escola Secundária/3 Camilo Castelo Branco e 

das turmas onde se realizou a Prática de Ensino Supervisionada, bem como as atividades 

curriculares e extra curriculares desenvolvidas ao longo do estágio.  

No segundo capítulo, pretende-se fazer uma breve descrição histórica da Estatística, 

bem como relatar o aparecimento do ensino da Estatística em Portugal e a sua respetiva 

evolução nos programas curriculares.  

O terceiro capítulo apresenta uma abordagem de alguns conceitos lecionados no 

ensino básico: tabelas de frequências, representações gráficas e principais medidas de 

estatística descritiva, conforme definido no Programa de Matemática do Ensino Básico 

(Ponte, et al., 2007); e no ensino secundário conforme o Programa de Matemática A do 
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Ensino Secundário (Silva, Fonseca, Martins, da Fonseca & Lopes, 2001), permitindo aos 

leitores deste trabalho uma clarificação desses conceitos. A secção 1 do terceiro capítulo, 

através essencialmente da introdução de noções teóricas, servirá de ligação para o capítulo 

seguinte. Ainda neste capítulo, faremos uma análise de alguns manuais do 10º ano de 

escolaridade, com o objetivo de alertar para gralhas e incorrecções, onde o estudo da 

regressão linear assume o papel primário. Será igualmente importante e pertinente a 

comunicação dos erros encontrados às entidades responsáveis. 

O sucesso da Estatística passa fundamentalmente por termos professores preparados 

para o seu ensino, assim pretende-se que este relatório de estágio seja direcionado para os 

docentes que podem ver neste trabalho uma forma de clarificar conceitos e corrigir um erro 

comumente cometido na regressão linear simples, pois trata-se de um equívoco encontrado 

em vários manuais consultados. Sendo um erro tão vulgarizado só pode ser fruto da falta de 

conhecimento dos conceitos, pelo que iremos proceder à sua clarificação. 

Os professores poderão ainda encontrar neste trabalho algum suporte informático, 

ferramenta importante para a lecionação dos temas em sala de aula. Segundo Silva (1977, p.  

93) “haveria muitíssimo a lucrar em que o ensino (...) fosse (…) tanto quanto possível 

laboratorial, isto é, baseado no uso de computadores, existentes nas próprias escolas ou fora 

destas, em laboratórios de cálculo”.  Segundo o NCTM  (2007), no ensino da matemática, a 

utilização da tecnologia de softwares cuja capacidade de cálculo permite executar 

procedimentos rotineiros de forma célere e precisa, facilita o desenvolvimento de conceitos e 

a modelação matemática. 

Por outro lado, consideramos um desafio importante explorar as potencialidades do 

programa de geometria dinâmica Geogebra na Estatística, mostrando assim aos professores 

que o uso deste software não se limita apenas ao âmbito da Geometria e da Álgebra. 

Tratando-se de um programa livre e de utilização em sala de aula, achamos que é uma mais 

valia no ensino da Estatística.  

Em suma, este relatório pretende ser um contributo para o melhoramento do ensino da 

Estatística, pois qualquer professor do ensino básico ou secundário poderá encontrar neste 

trabalho esclarecimentos relativos a conceitos que tem de lecionar. 



1 

CAPÍTULO I – Prática de Ensino Supervisionada 

1. Caracterização da Escola 

A nossa prática de ensino supervisionada decorreu, durante o ano letivo 2013/2014, na 

Escola S/3 Camilo Castelo Branco, localizada na cidade de Vila Real, a qual é frequentada 

por alunos do 7º ao 12º Ano de escolaridade, provenientes quer da cidade quer de aldeias 

vizinhas.  

A Escola Secundária Camilo Castelo Branco é um edifício estatal composta por 26 

salas de aula das quais fazem parte: salas de especialidade (História, Geografia, Português, 

Francês, Espanhol, Inglês, Filosofia, Matemática (2), Desenho (3), Informática (3) e 6 

Laboratórios (3 de Ciências, 2 de Química e 1 de Física). É composta ainda por dois 

auditórios tecnologicamente equipados, com capacidade para cem e setenta pessoas, 

respetivamente. Por outro lado, possui computadores, quadros interativos e projetores 

multimédia, bem como um vasto conjunto de equipamento e de materiais específicos para as 

diferentes disciplinas, possibilitando a adoção das metodologias mais adequadas ao 

desenvolvimento dos currículos. 

O aumento da população escolar que se fez sentir após o 25 de Abril levou a que, em 

1978, se implantasse um pavilhão pré-fabricado junto ao antigo “recreio dos rapazes”. 

Embora com carácter provisório, o referido pavilhão ainda hoje se mantém em 

funcionamento, tendo sido alvo de obras de recuperação e instalação de aquecimento central. 

Comporta catorze salas de aula (uma das quais equipada com 20 computadores), uma sala de 

estudo e uma sala de acompanhamento ao aluno (devidamente equipada e usada para a 

ocupação dos tempos livres dos alunos assim como de acompanhamento em situação de 

ausência imprevista dos docentes), uma sala de professores e instalações sanitárias 

A Escola possui uma Biblioteca Escolar/Centro de Recursos Educativos, recentemente 

intervencionada no âmbito da Rede de Bibliotecas Escolares, e uma mediateca, ambas 

apetrechadas com computadores com acesso à internet, duas salas de Diretores de Turma, 

gabinetes de trabalho para os Serviços de Psicologia e Orientação, os Departamentos 

Curriculares, o Projeto “Educação para a Saúde” e a Oferta Qualificante. Dispõe também de 

espaços destinados aos Serviços Administrativos, Bufete, Refeitório, Ginásio, bem como de 

espaços exteriores para a prática desportiva, um dos quais, o recreio central, foi recentemente 

requalificado.  
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 A envolvente do edifício foi requalificada proporcionando um espaço de lazer para os 

alunos. 

Uma característica peculiar da Escola é o conjunto de murais que têm vindo a ser 

executados pelos alunos do Curso de Artes Visuais, orientados pelos professores (elaborados 

em contexto de aula, nos períodos de interrupção letiva e no âmbito do Projeto X- Arte). 

(Projeto Educativo da Escola – ESSCB, 2014) 

 

2. Caracterização das Turmas 

A prática de ensino supervisionada foi realizada nas turmas A e B do 8º ano de 

escolaridade e nas turmas A e B do 12º ano de escolaridade do curso Científico-Humanístico 

de Ciências e Tecnologias.  

Os dados relativos à caracterização das turmas foram gentilmente cedidos pelos 

respetivos Diretores de Turma, tendo sido adaptados para a realização deste relatório. 

Ambas as turmas do 8º ano revelavam elevado empenho e interesse pela disciplina de 

Matemática. Os alunos eram trabalhadores e bastante participativos, salientando-se apenas um 

número muito reduzido de alunos com pouca motivação ou empenho. Eram turmas bastante 

simpáticas e com elevada capacidade de aprendizagem, com as quais foi muito agradável 

trabalhar. 

A turma A do 8º ano era constituída por 20 alunos, 12 do sexo feminino e 8 do sexo 

masculino, cuja média das idades era 13 anos. Esta turma era do ensino articulado, uma vez 

que os alunos frequentavam o conservatório regional de música de Vila Real. Nenhum aluno 

ficou retido no ano letivo anterior, pelo que, todos os discentes frequentaram o 8º ano pela 

primeira vez. Esta turma integrava uma aluna com Necessidades Educativas Especiais (NEE). 

De referir ainda que a Matemática aparecia em primeiro lugar como disciplina preferida dos 

alunos desta turma, seguida da Educação Física, como podemos constatar no gráfico ilustrado 

na Figura 1. 
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Figura 1 - Disciplinas Preferidas dos alunos do 8ºA 

 
Dos 20 alunos da turma, 3 são de uma família monoparental e os restantes 17 vivem 

com o pai e a mãe. As habilitações académicas dos pais dos alunos eram variadas, conforme 

podemos verificar na Figura 2. 

 
Figura 2 - Habilitações Literárias dos Pais dos alunos do 8ºA 

 
 

A turma B do 8º Ano era constituída por 22 alunos, 12 do sexo feminino e 10 do sexo 

masculino, cuja média das idades era 13 anos. Esta turma integrava uma aluna com 

Necessidades Educativas Especiais (NEE). Para esta aluna existiam ainda adequações 

curriculares e adequações nos processos de avaliação, tendo sido facultada pela Diretora de 

Turma as seguintes informações relativas a: 

� Adequações curriculares: 

Simplificação de Conteúdos às disciplinas de Língua Portuguesa, História, 

Matemática, Ciências Naturais e Inglês. 

� Adequações no processo de avaliação: 
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Alteração do tipo de provas, dos instrumentos de avaliação e certificação; 

Testes mais curtos com informação intercalada. Provas de avaliação com os mesmos 

conteúdos mas adaptadas à especificidade da aluna. 

Alterações à duração; Usufruir de mais tempo caso seja necessário. 

A análise da informação recolhida através da avaliação com uso de diversas 

estratégias, designadamente, observação direta, construção de portefólio, fichas de 

trabalho, participação nas atividades, provas de avaliação e autoavaliação permite 

orientar o percurso escolar da aluna e proceder à adequação, sempre que necessária, do 

currículo em função das suas necessidades. 

 

A Educação Física aparecia em primeiro lugar como disciplina preferida dos alunos 

desta turma, enquanto que a Matemática aparecia em 3º lugar, conforme o ilustrado no gráfico 

seguinte. 

 
Figura 3 – Disciplinas Preferidas dos Alunos do 8ºB 

 

Dos 20 alunos da turma, 2 vivem com a mãe e os restantes 20 vivem com o pai e a 

mãe. As habilitações académicas dos pais variavam do 4º ano à licenciatura (Figura 4). 

 
Figura 4 – Habilitações Literárias dos Pais dos Alunos do 8ºB 
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A turma B do 12º Ano era constituída por 28 alunos, 11 do sexo feminino e 17 do sexo 

masculino, cuja média das idades era 17 anos.  

A Matemática era a disciplina preferida dos alunos desta turma, seguida da Biologia, 

conforme podemos observar na Figura 5. 

 
Figura 5 - Disciplinas Preferidas dos Alunos do 12ºB 

 
As habilitações dos pais e mães eram variadas, predominando o 12º Ano como 

habilitação académica dos pais (Figura 6). 

 
Figura 6 – Habilitações académicas dos pais dos alunos do 12ºB 

 
 

As turmas do 12º ano eram turmas um pouco diferentes no que tocava à participação, a 

turma A, constituída maioritariamente por meninas, era uma turma mais discreta. No entanto, 

ambas revelavam um forte interesse pela disciplina e um elevado compromisso com o 

trabalho na sala de aula.  

A turma A do 12º ano era constituída por 25 alunos, 20 do sexo feminino e 5 do sexo 

masculino, cuja média das idades era 17anos.  

Analisando o gráfico ilustrado na Figura 7, podemos constatar que a Educação Física 

era a disciplina preferida dos alunos desta turma, seguida da Matemática. 
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Figura 7 - Disciplinas Preferidas dos Alunos do 12ºA 

 
As habilitações académicas dos pais e mães desta turma também eram variadas, e tal 

como na turma B, a habilitação académica predominante era o 12º ano, mas neste caso 

relativamente às mães (Figura 8). 

 
Figura 8 - Habilitações académicas dos pais dos alunos do 12ºA 
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Durante o ano letivo, além das aulas observadas, foram cumpridas quarenta e seis 

regências na escola, distribuídas quer pelas turmas do 8º ano quer pelas turmas do 12º 

segundo ano. 

O estágio foi realizado a pares com a colega de curso Isabel Meira, tendo o trabalho 

sido sempre debatido e estruturado em conjunto por forma a desenvolver de forma coerente 

todo o processo de ensino e aprendizagem dos alunos envolvidos. 

Tendo por base as planificações definidas para os anos de escolaridade 

supramencionados, elaboradas de acordo com os Programas de Matemática do Ensino Básico 

(Ponte et al., 2007) e do Ensino Secundário (Silva, Fonseca, Martins, Fonseca & Lopes, 

2001), propostos pelo Ministério de Educação, lecionaram-se no decorrer do Estágio 

Pedagógico os temas expostos no quadro seguinte: 

 

Quadro Resumo 1 – Calendarização das Regências com respetivo tópico lecionado 

Regências Ano / Turma Lição n.º Tópicos Data 

1/2 8º A 18/19 Planeamento Estatístico 10/10/2013 

3/4 8º B 19/20 Planeamento Estatístico 10/10/2013 

5/6 12ºA 27/28 Triângulo de Pascal 18/10/2013 

7/8 12ºB 37/38 Binómio de Newton 30/10/2013 

9/10 8ºB 37/38 Números Racionais 07/11/2013 

11/12 8ºB 39/40 Números Racionais 12/11/2013 

13/14 8º A 49/50 Números Racionais 26/11/2013 

15/16 8º A 51/52 Números Racionais 28/11/2013 

17/18 8º A 54/55 Números Racionais 03/12/2013 

19/20 12º B 99/100 Indeterminações 21/01/2014 

21/22 8ºB 79/80 Equações 23/01/2014 

23/24 8ºB 96/97 Equações 18/02/2014 

25/26 8º B 98/99 Equações 20/02/2014 

27/28 8º A 106/107 Equações 06/03/2014 

29/30 8º B 133/134 Teorema de Pitágoras 29/04/2014 

31/32 8ºA 136/137 Inscrição e treino para MatUtad 06/05/2014 
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33/34 8ºB 136/137 Inscrição e treino para MatUtad 06/05/2014 

35/36 8º A 141/142 Teorema Pitágoras no espaço 13/05/2014 

37/38 8º B 144/145 Treino para MatUtad 15/05/2014 

39/40 8º A 143/144 Treino para MatUtad 15/05/2014 

41/42 12º B 181/182 Números Complexos 20/05/2014 

43/44 8º A 146/147 Geometria 20/05/2014 

45/46 12º A 180/181 Números Complexos 22/05/2014 

 

Houve sempre a preocupação de planificar cada aula lecionada de acordo com os 

alunos, conteúdos programáticos a lecionar, objetivos de ensino, conhecimentos prévios, 

meios e recursos didáticos adequados à concretização das aprendizagens, estratégias de 

ensino/aprendizagem e avaliação dos objetivos alcançados, pois tal como é defendido por 

Ponte e Serrazina: 

“Mais do que dispor de um simples repertório de métodos avulsos, o professor 
precisa de ser capaz de (i) conhecer bem os seus alunos de modo a planear 
eficazmente o seu ensino, (ii) de conduzir o seu ensino de modo dinâmico e 
organizado, atendendo às reacções e às contribuições dos alunos, e (iii) de reflector 
sobre os resultados da sua prática, identificando problemas e propondo soluções” 
(Ponte & Serrazina, 2000, p. 12). 

 

De modo a discutir aspetos positivos e negativos do desenvolvimento das atividades 

letivas, no final de cada regência as estagiárias reuniam com a Professora Cooperante. Todas 

as sugestões apresentadas foram aceites e consideramos que foram uma mais valia e 

constituíram um enriquecimento pessoal e profissional. 

Além das regências, dei, conjuntamente com minha colega de estágio, apoio aos 

alunos durante as aulas na resolução de tarefas propostas pela Professora Cooperante. 

No que diz respeito à utilização de Meios e Recursos Didáticos (MRD) (ao longo deste 

trabalho consideramos como MRD qualquer instrumento que auxilie no processo ensino-

aprendizagem, abrangendo todos os materiais existentes ou criados e todo o equipamento 

tecnológico), tivemos sempre a preocupação de atender ao princípio da diversidade de 

recursos e da diferenciação de estratégias. Atribuímos ainda um papel importante ao manual 

adotado e ao caderno de atividades, usando alguns dos seus exercícios, complementando-o 

com fichas de trabalho, sempre que achamos pertinente. Com o objetivo dos alunos 

consolidarem os conhecimentos adquiridos, foram ainda elaborados como MRD fichas 
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formativas, questões-aula e trabalhos de grupo. Para além do quadro branco, utilizaram-se 

ainda tecnologias educativas e informáticas ao nosso dispor, como vídeos da Escola Virtual, 

vídeos do programa “isto é matemática” do Professor Rogério Martins, software de geometria 

dinâmica Geogebra, o Excel e os softwares de apresentação PowerPoint e Prezi. No tema 

Teorema de Pitágoras, construímos um material didático em acrílico por forma a demonstrar o 

referido teorema. Construímos ainda um outro material didático, composto por um cubo em 

acrílico e dois paus em madeira (um para a diagonal facial e outro para a diagonal espacial), 

que auxiliou os alunos a deduzir as fórmulas que permitem calcular as diagonais faciais e 

espaciais de um cubo e de um paralelepípedo. De salientar ainda que no 8º ano de 

escolaridade, no final do tema “Planeamento Estatístico”, foi realizada uma ficha de trabalho 

em grupo, onde os alunos fizeram uso do Microsoft Excel para calcular as medidas de 

localização e os quartis, construir tabelas de Frequências Absolutas e Relativas, gerar 

aleatoriamente uma amostra de 20 números e construir e formatar gráficos de barras e 

gráficos circulares (Anexo I). 

Quanto ao tema áreas e volumes, de forma a facilitar a visualização dos sólidos e das 

figuras geométricas que constituem as suas faces, foram mostrados aos alunos vários objetos 

do dia a dia com a configuração dos sólidos geométricos a estudar. 

Nos trabalhos de grupo, houve sempre a preocupação de formar grupos heterogéneos 

por forma que os alunos se ajudassem mutuamente, tentando que todos se envolvessem no 

crescimento dos seus conhecimentos. 

A avaliação do trabalho e dos conhecimentos adquiridos foi realizada por observação 

direta do trabalho dos alunos e pela colocação de questões quer por parte do professor quer 

por parte do aluno, pela realização de fichas formativas e pelos resultados obtidos nas 

questões aula e nas fichas de avaliação sumativa.  

Enquanto que no 8º Ano de Escolaridade, tomando por base o Programa de 

Matemática do Ensino Básico (Ponte et al., 2007), usamos um método mais centrado em 

atividades de investigação matemática sendo o conhecimento matemático construído pelos 

alunos, no 12º ano de Escolaridade usamos um método mais expositivo necessário à 

apresentação dos conteúdos programáticos, recorrendo-se aos MRD para consolidação dos 

conhecimentos adquiridos. 

Relativamente às fichas de avaliação sumativa participámos na conceção e correcção 

de algumas delas realizadas ao longo do ano letivo. Trabalhou-se em equipa refletindo, 
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discutindo e analisando a forma mais adequada e equilibrada de avaliar os conhecimentos dos 

alunos. 

 

3.2 Atividades Extra Curriculares 

Cientes de que as atividades extracurriculares são uma mais valia para motivar os 

alunos para o estudo da Matemática, permitindo-lhes uma maior interação e socialização com 

os seus pares, bem como o desenvolvimento e aplicação de conhecimentos adquiridos, várias 

foram as atividades que desenvolvemos ao longo da nossa prática de ensino supervisionada e 

que passamos a descrever. 

 
Árvore de Natal 

Foi proposto aos alunos do 8º ano de escolaridade a realização da atividade de Natal 

do grupo de Matemática da escola ao qual também se juntou o grupo de Informática. Os 

alunos prontamente aderiram. Assim, os alunos conjuntamente com os grupos de estágio de 

Matemática e de Informática enfeitaram uma árvore de natal com sólidos geométricos 

construídos em cartolina e com motivos natalícios realizados com CD´s reciclados. 

Achámos esta atividade bastante interessante na medida em que os alunos teriam de 

planificar e construir sólidos geométricos, tema que viria a ser lecionado no 3º período. 

Esta atividade teve como objetivos, por um lado motivar e sensibilizar os alunos para 

o estudo do tema “Sólidos Geométricos”, constatando uma das suas possíveis aplicações 

práticas, e por outro lado desenvolver o gosto pelas aprendizagens e pela procura autónoma 

dos saberes, e formar alunos participativos e intervenientes na vida da escola. 

 

Concurso de Posters 

Inserido no Ano Internacional da Estatística e da Matemática do Planeta Terra, a 

Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu, realizou um concurso de posters intitulado 

“A Matemática e o Planeta Terra”. Foi então proposto aos alunos do 8º Ano de Escolaridade 

que participassem no referido concurso. Assim, a turma A realizou posters cujo tema foi as 

“Isometrias nas ruas de Vila Real”, enquanto que a turma B elaborou posters cujo tema foi a 

“Estatística ao serviço da Reciclagem”. Quanto ao trabalho da turma B, foi ainda realizado 

um inquérito a nível do 8º Ano da escola, com as seguintes questões: 
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Questões essas que seriam posteriormente tratadas para elaboração de gráficos a 

apresentar nos respetivos posters. 

Esta atividade foi bastante enriquecedora pois permitiu que os alunos consolidassem 

conhecimentos adquiridos ao longo das aulas, nomeadamente, os diferentes tipos de 

Isometrias e sua aplicação no mundo real, e a Organização e Tratamento de Dados. 

 

MatUtad 

Foi proposto aos alunos do 8º ano que participassem no concurso MatUtad na UTAD, 

ao qual os alunos prontamente aderiram. O MatUtad é um jogo matemático em suporte 

informático constituído por 20 níveis a responder em 20 minutos. Em cada nível há quatro 

perguntas do tipo verdadeiro e falso às quais os alunos têm de responder acertadamente para 

contabilizar pontos. Por cada resposta certa, os alunos recebem um ponto até obter um 

máximo de 80. Este concurso foi realizado a pares e em computador como forma de avaliar os 

conhecimentos de Matemática a nível do 7º, 8º e 9º anos de escolaridade. Assim, e com a 

colaboração da Professora Cooperante, demos apoio aos alunos nos respetivos treinos, 

ajudando-os sempre que necessário na resolução de questões que fossem surgindo. 

A nível do 8º ano, a Escola Camilo Castelo Branco não conseguiu arrecadar qualquer 

prémio, no entanto, a nível do 7º e 9º anos foi, respetivamente, a terceira e primeira 

classificada. 

 
Sarau da escola 

No âmbito do Sarau anual da escola realizado no dia seis de junho do ano letivo 

2013/14, foi proposto aos alunos do 8º B que participassem no mesmo conjuntamente com as 

professoras estagiárias e a Professora Cooperante. Assim, adaptou-se a letra da música “The 

Fox (What does fox say)” à Matemática e ensaiou-se uma coreografia para apresentação da 

mesma. Os ensaios contaram com a colaboração do Professor de Educação Física que, 

amavelmente, se disponibilizou a ajudar nos ensaios da referida dança. Contámos ainda com a 

ajuda do Professor de Informática que nos ajudou na projecção da letra no dia do espetáculo. 

Foi uma atividade bastante agradável na qual os alunos se empenharam bastante. 

1. Costumas reciclar? Sim �       Não � 
 
2. Se respondeste sim, que tipo de materiais reciclas? 
 
    Papel �        Vidro �       Plástico �       Pilhas � 
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CAPÍTULO II – Enquadramento Histórico e Curricular 

1. Evolução Histórica da Estatística 

Com origem na palavra latina Status (Estado), o termo “Estatística” significava 

originalmente um conjunto de informação sobre a população e economia, de interesse para o 

estado. A utilização da Estatística remonta às mais antigas civilizações. 

Tomando por exemplo a antiga Grécia, Roma, Egito, Israel ou China, a necessidade de 

contar e recensear constituía assim uma prioridade para os governantes. A primeira referência 

histórica sobre um levantamento estatístico surge através de Heródoto, referente a um estudo 

das riquezas da população do Egito em 3050 a.C. com o objetivo de avaliar as capacidades 

económicas e humanas para a construção das pirâmides (Ferreira, Guerreiro, Leite & Neves, 

2009). 

Em Atenas, por exemplo, segundo Aristóteles, todos os jovens, a partir dos 18 anos, 

eram recenseados como cidadãos aptos para a guerra. 

Já em Israel, a atitude dos Hebreus relativamente aos censos ajudou, amplamente, a 

modelar a opinião ocidental durante quase 2000 anos, como é referido em “Pour une Histoire 

de la Statistique” (Bédarida et al., 1987). 

A história do povo Hebreu é inseparável da história da sua religião. Dos Hebreus 

preservamos a sua cultura e a sua crença num único Deus criador do céu da terra. Boa parte 

das informações contidas na Bíblia é devida a este povo, principalmente o Antigo 

Testamento. Dada essa ligação à religião, os recenseamentos eram vistos como profanos 

porque se declaravam contra o segredo da vida e da criação, do qual Deus era o único 

detentor. Os recenseamentos eram assim aceites, apenas quando ordenados por Deus. Esse 

recenseamento é narrado na Bíblia Sagrada em Êxodo (30, 12-15) e em duas passagens do 

livro de Moisés “Números”. 

 
“O SENHOR falou a Moisés (...) “Fazei o recenseamento de toda a comunidade dos 
filhos de Israel segundos as suas famílias, segundo a casa dos seus pais, contando, 
nominalmente, por cabeça todos os varões de vinte anos para cima, todos que em 
Israel foram aptos para o exército” (números, 1).  

 

Na China, no ano 2238 a.C, o imperador Yao ordenou o primeiro recenseamento 

com o objetivo de conhecer com exatidão o número de habitantes para distribuir terras, cobrar 

impostos e fazer o recrutamento militar. Foram vários os recenseamentos feitos na China dos 

quais: 
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“1. Os recenseamentos ligados a um sistema de recrutamento (200 a.C a 200 d.C) 

2. Os recenseamentos ligados aos sistema de distribuição das terras ( 221 a 959 d.C) 

3. Os recenseamentos com objetivo principal de fiscalização (960 a 1368 d.C) 

4. Registos para a polícia, destinados a vigiar a deslocação dos habitantes e a despistar os 

indivíduos pouco recomendáveis ( a partir de 1644 d.C)”  (Ferreira, Tavares & 

Turkman, s/d, p. 9). 

 

Em Roma, os recenseamentos eram mais frequentes. No fim do século VI a.C e até 

ao ano 68 a.C, os recenseamentos eram feitos de 5 em 5 anos, tendo sido interrompidos por 

um período de 20 anos, e retomados por Augusto de forma decenal. Através dos 

recenseamentos era possível conhecer dados pessoais, incluindo os das famílias, os 

rendimentos obtidos e o número de escravos. Os cidadãos viam-se assim na obrigação de 

declarar os seus bens, a idade, a tribo onde habitavam e o número de escravos. Se não o 

fizessem poderiam perder os seus bens ou perder os direitos de cidadão, pois tal como é dito 

por Ferreira, Guerreiro, Leite & Neves, “Os cidadãos eram classificados de acordo com os 

seus rendimentos, cobravam-se impostos e determinava-se o estatuto social que lhes poderia 

dar acesso ao exercício de funções políticas e militares” (2009, p. 13). 

Limitando-se ao estudo dos assuntos de Estado, até ao início do Séc. XVII, a 

Estatística era usada pelos governantes no levantamento dos recursos disponíveis. Limitava-se 

a uma simples técnica de contagem – fase da Estatística Descritiva. 

Ainda no século XVII, problemas relacionados com jogos de azar levaram ao 

aparecimento das Probabilidades por Blaise Pascal1 (1623-1662) e Pierre de Fermat2 (1601-

1665). Neste período destaca-se ainda Christian Huygens (1629 – 1695) ao introduzir a noção 

de valor médio3 ou esperança média. A ligação das probabilidades com os conhecimentos 

estatísticos veio dar uma nova dimensão à Estatística. Começava assim uma nova fase – a 

Inferência Estatística, um conceito que vamos abordar no capítulo 2. 

A Teoria das Probabilidades viria a desenvolver-se nos séculos seguintes graças a três 

grandes nomes: Thomas Bayes4 (1701-1761), Pierre Simon Laplace5 (1749-1827) e Jackques 

                                                 
1 Pascal nasceu em 1623 em Clermont. Filósofo, matemático, físico, teólogo e escritor, deu um grande contributo no desenvolvimento dos 
estudos das probabilidades, descobrindo novas propriedades do triângulo aritmético, conhecido como Triângulo de Pascal. 
2 Pierre de Fermat nasceu em 1601 em Beaumont, é considerado o criador da teoria dos números e precursor da geometria analítica, cálculo 
das probabilidades e cálculo diferencial. 
 
4 Em 1762 Bayes demonstrou o método que ficaria conhecido como Teorema de Bayes,  procedimento importante para se calcular a 
probabilidade de um evento dado que um outro tenha ocorrido 
5 Laplace considera que a probabilidade de um acontecimento associado a uma certa experiência aleatória é dada pelo quociente entre o 
número de casos favoráveis ao acontecimento e o número de casos possíveis. 
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Bernoulli (1654-1705) que em 1713 publicou o livro “Ars Conjectandi” que incluía cálculo de 

combinações, permutações, os teoremas binomial e polinomial e a lei dos grandes números. 

“A Lei dos Grandes números, em linguagem simplista diz-nos que a frequência de 
um acontecimento, numa longa série de experiências, se aproxima, cada vez mais, 
da probabilidade desse acontecimento, probabilidade que assim surge como 
frequência-limite. Ou seja, a Lei dos Grandes Números exprime-se pela ideia de 
que se a probabilidade de uma face de um dado é de 1/6, em 100 experiências 
sucessivas independentes cerca de 100/6 vezes essa face aparecerá, em 1000 
experiências sucessivas independentes cerca de 1000/6 vezes aparecerá, etc”( 
Ferreira, Tavares & Turkman, s/d, p. 15). 

 

A palavra Estatística surge, pela primeira vez, no séc. XVIII com Gottfried Achenwall 

(1719-1772). 

São vários os nomes que se distinguiram na história da evolução da Estatística, como 

Carl Friedrich Gauss6 (1777-1855), Simeón Denis Poisson7 (1781-1840) e Quételet8 (1796-

1874).  

É na segunda metade do século XIX, que se dá a mudança da Estatística Descritiva 

paro o estudo metodológico, a qual se iniciou a partir do primeiro congresso de Estatística que 

teve lugar em Bruxelas, em 1853 (Oliveira, 1995). Surge então a Estatística Moderna 

associada aos trabalhos de vários investigadores, particularmente de Francis Galton (1822-

1911), Karl Pearson (1857-1936), William S. Gosset “student” (1876-1937) e, em especial 

Ronald A. Fisher (1890-1962). 

Foi a partir do estudo da hereditariedade e da evolução humana, e no seguimento dos 

estudos realizados por Francis Galton, que Pearson impulsionou a Estatística. Criou o 

“método dos momentos”, como método de estimação de parâmetros, e o sistema de “curvas 

de frequência” tão extensamente usado para a descrição matemática dos fenómenos naturais. 

Desenvolveu a teoria da regressão e da correlação aplicada aos problemas de hereditariedade. 

Criou ainda o teste do “qui-quadrado”, como teste de significância, inventou o termo “desvio-

padrão” e defendeu o reconhecimento da Estatística como uma disciplina autónoma e 

introduzida no ensino secundário. O que viria a acontecer no início do século XX. 
                                                 
6 Gauss forneceu, o que se pode chamar de ponto de partida para algumas das principais áreas de pesquisa de matemática moderna – a 

chamada lei de Gauss, que trata de certos valores que se distribuem normalmente ao longo de uma curva em forma de sino, existindo simetria 

em torno de um valor central, µ (média). 
7Poisson descobriu a forma limitada da distribuição binomial que posteriormente recebeu o seu nome. A distribuição de Poisson expressa a 

probabilidade de uma série de eventos ocorrer num certo período de tempo se estes eventos ocorrem independentemente de quando ocorreu o 

último evento. 
8Quételet generalizou o uso da distribuição normal utilizando-a para o estudo das características humanas, tais como altura e peso. Foi o 

primeiro a perceber que a Estatística deveria ser baseada na noção de probabilidade e o primeiro a utilizar uma amostra num estudo e, a partir 

da análise probabilística, estender os resultados a toda a população. A partir dele desenvolveu-se a aplicação da teoria das probabilidades 

para a realização de inferência estatística. 
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Em 25 de Abril de 1903 nasce em Tambov, na Rússia, Andrei Nicolaevitch 

Kolmogorov, matemático soviético, que participou nas principais descobertas científicas do 

século XX nas áreas de probabilidade e estatística. Desenvolveu uma teoria que constituiu um 

enorme avanço na área com a apresentação das bases axiomáticas das probabilidades e que 

passamos a enunciar. 

Axiomas de Kolmogorov: 

“Axiomas das Probabilidades: 

� Associados aos possíveis resultados de uma experiência aleatória, existe sempre um 

espaço amostral e uma álgebra de acontecimentos; 

� Para os acontecimentos da álgebra, existe um número não-negativo (maior ou igual a 

zero), chamado probabilidade, que se atribui a tal acontecimento; 

� A probabilidade do espaço amostral é igual a 1; 

� Para quaisquer dois acontecimentos disjuntos (que não compartilham nenhum 

resultado) a probabilidade da reunião é igual à soma das suas probabilidades; 

� O Axioma anterior é verdadeiro para infinitas uniões, desde que todos os pares de 

acontecimentos sejam disjuntos. 

A aplicação da lógica matemática aos princípios acima leva às seguintes propriedades 

fundamentais da probabilidade: 

Propriedades Fundamentais das Probabilidades: 

� A probabilidade de qualquer acontecimento é sempre um número maior ou igual a 

zero e menor ou igual a um; 0 ≤ �(	) ≤ 1 

� A probabilidade de um acontecimento impossível é zero; 

� Se a ocorrência de um acontecimento implica a ocorrência de um segundo, então a 

probabilidade do primeiro é menor ou igual do que a probabilidade do segundo; 

� A probabilidade da união de dois acontecimentos é igual à probabilidade do primeiro 

mais a probabilidade do segundo menos a probabilidade da ocorrência simultânea dos 

dois. �(	 ∪ ) = �(	) + �() − �(	 ∩ )” (Ferreira, Tavares & Turkman, s/d, p. 

28). 

 

Originalmente, a Estatística estava ligada ao Estado. Hoje, para além de se manter essa 

ligação, todos os Estados e a sociedade em geral estão cada vez mais dependentes dela. Essa 

dependência leva à existência em todos os países de um Departamento ou Instituto Nacional 

de Estatística. 
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Atualmente, o campo de aplicação da Estatística não se limita apenas ao estudo da 

Demografia e da Economia, indo mais além, alarga-se à análise de dados em Biologia, 

Medicina, Física, Engenharia, Psicologia, Indústria, Comércio, Meteorologia, Educação, etc. 

 

2.A Estatística em Portugal 

Nesta secção vamos focar a nossa atenção em território nacional, descrevendo o 

aparecimento da Estatística em Portugal, associada ao recenseamento da população e sua 

respetiva evolução até aos dias de hoje. Tal como refere Sousa (citado por Ferreira, Tavares & 

Turkman, s/d, p. 31) “A aplicação da Estatística em Portugal começou, tal como nos outros 

países da Europa, com a necessidade de o Estado conhecer melhor as características da sua 

população.” 

O primeiro recenseamento ocorrido após a fundação do país foi ordenado pelo rei D. 

Afonso III (1260-1279) conhecido como o Rol dos Besteiros do Conto. Depois deste 

ocorreram vários trabalhos estatísticos importantes: 

� “Rol de Besteiros do Conto, de D. João I (1421 – 1422); 

� Numeramento ou Cadastro Geral do Reino, de D: João III (1527); 

� Resenha de Gente de Guerra, de D. Filipe III (1639); 

� Numeramento ou Cadastro Geral do Reino, de D. João III (1527); 

� Lista dos Fogos e Almas que há nas Terras de Portugal, de D. João V (1732), também 

conhecida por Censo do Marquês de Abrantes; 

� Numeramento de Pina Manique, de D. Maria I (1798); 

� Recenseamento Geral do Reino, de D. João VI (1801), também conhecido por Censo 

do Conde de Linhares; 

� Recenseamentos Gerais de 1835 e 1851” (Ferreira; Guerreiro; Leite & Neves, 2009, p. 

15). 

Em 1864, inicia-se uma nova fase na história dos recenseamentos em Portugal com a 

realização do I Recenseamento Geral de 31 de dezembro de 1863 a 1 de janeiro de 1864, 

tendo por base as orientações do Congresso Internacional de Estatística realizado em Bruxelas 

em 1853. A partir daí, os recenseamentos deveriam realizar-se de 10 em 10 anos, mas o II 

recenseamento realizou-se apenas em 1878 e o III em 1890. Até agora, desde 1864, foram 

realizados 15 recenseamentos Gerais da População, e cinco da Habitação. 

� “1864 – 1 de janeiro (I Recenseamento Geral da População) 
o Realizou-se o I Recenseamento Geral da População, tendo por base as orientações 
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do Congresso Internacional de Estatística, que teve lugar em Bruxelas, em 1853. 

 
� 1878 – 1 de janeiro (II Recenseamento Geral da População) 

o Efetuou-se o II Recenseamento Geral da População; embora mais completo que o 
anterior, quanto às variáveis observadas a aos apuramentos efetuados, ainda tem 
um conteúdo bastante reduzido. 

 
� 1890 - 1 dedezembro (III Recenseamento Geral da População) 

o Realizou-se já com novas orientações metodológicas, de acordo com o Congresso 
Internacional de Estatística de S. Petersburgo, realizado em 1872; a caracterização 
da população e das famílias foi bastante mais completa. 

 
� 1900 - 1 de dezembro (IV Recenseamento Geral da População) 

o A metodologia da recolha de dados, do seu tratamento e apresentação foi 
semelhante à do censo anterior, tendo-se, no entanto, registado algumas 
inovações. 
 

� 1911 - 1 de dezembro (V Recenseamento Geral da População) 
o Manteve-se a metodologia e as variáveis observadas. O adiantamento do censo 

para 1911 prendeu-se coma agitação vivida em 1910 com a implantação da 
República. 

 
� 1920 - 1 dedezembro (VI Recenseamento Geral da População 

o Manteve-se a metodologia e as variáveis observadas. 

 
� 1930 - 1 de dezembro (VII Recenseamento Geral da População) 

o Não houve grandes alterações nas características observadas, continuando mal 
coberta a parte referente às características económicas. 

 
� 1940 - 12 de dezembro (VIII Recenseamento Geral da População) 

o Este foi o primeiro censo efetuado pelo Instituto Nacional de Estatística e é aceite 
como um marco na história dos recenseamentos portugueses. Adotou-se uma nova 
metodologia de execução. As caraterísticas económicas são definidas com maior 
rigor e consideradas como um elemento importante de observação. 

 
� 1950 - 15 de dezembro (IX Recenseamento Geral da População) 

o Seguiu a metodologia do censo anterior mas com algumas inovações como, por 
exemplo, o surgimento da técnica das perguntas fechadas. 

 
� 1960 - 15 de dezembro (X Recenseamento Geral da População) 

o Publicaram-se pela primeira vez dados retrospetivos. Os recenseamentos de 1950 e 
1960 seguem, de perto, o conteúdo do de 1940. 

 
� 1970 - 15 de dezembro (XI Recenseamento Geral da População) (I Recenseamento 

Geral da Habitação) 
o Realizou-se o I Recenseamento Geral da Habitação, juntamente com o da 

População; contudo, o programa audacioso que procurava dar resposta às 
inúmeras solicitações governamentais, não teve sucesso no plano executivo, em 
especial na totalidade dos resultados a divulgar. 

 
� 1981 - 16 de março (XII Recenseamento Geral da População) (II Recenseamento 

Geral da Habitação) 
o Realizaram-se os recenseamentos da População e Habitação que seguiram, de 
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perto, as recomendações internacionais (CEE/ ONU) e fazem, em quase todas as 
áreas, uma aplicação rigorosa dos conceitos e uma grande desagregação 
geográfica dos respetivos dados. 

 
� 1991 - 15 de abril (XIII Recenseamento Geral da População) (III Recenseamento 

Geral da Habitação) 
o Seguiu-se a metodologia de censo anterior, desenvolvendo-se no entanto algumas 

das vertentes de preparação da operação e do tratamento dos dados já iniciados 
em 1981. 
Construiu-se uma Base Geográfica de Referenciação Espacial, constituída por um 
conjunto de suportes cartográficos contendo a informação que permite a divisão 
das freguesias em secções e subsecções estatísticas. 

 
� 2001 – 12 de março (XIV Recenseamento Geral da População) (IV Recenseamento 

Geral da Habitação) 
o A grande diferença dos Censos 2001, em relação aos seus congéneres, prende-se 

essencialmente com a inovação das tecnologias utilizadas (digitalização 
cartográfica, utilização de sistemas de informação geográfica, leitura ótica dos 
questionários, codificação assistida por computador e o reforço da correção 
automática das respostas incoerentes). 

 
� 2011 – 21 de março (XV Recenseamento Geral da População) (V Recenseamento 

Geral da Habitação) 
o Das principais novidades nos Censos 2011, relativamente às operações censitárias 

anteriores, destacam-se: a possibilidade de resposta através da Internet; a 
georreferenciação dos edifícios e utilização de cartografia de melhor qualidade; 
maior automatização no tratamento dos dados. Também no domínio da difusão 
dos resultados, foi privilegiada a difusão online e alargados os produtos de difusão 
de modo a corresponder às novas necessidades. A criação de um site específico 
para os Censos 2011 consubstancia uma estratégia de maior proximidade com os 
cidadãos.” 
( http://censos.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=censos_historia_pt) 

 

Desde 1755 que existiram em Portugal instituições que se dedicaram a estudos 

estatísticos, das quais destacamos: 

− Superintendência-Geral dos Contrabandos e Descaminhos dos Reais Direitos (1755); 

− Real Junta do Comércio (1814); 

− Secção de Estatística Topografia (1841). 

Várias designações foram atribuídas a organismos estatísticos nos anos seguintes até que, 

em 1935, se fundou o Instituto Nacional de Estatística (INE) (Lei n.º 1911, de 23 de Maio de 

1935) que, ainda hoje, centraliza toda a atividade estatística oficial. 

 

3. O Ensino da Estatística em Portugal 

O currículo da disciplina de Matemática tem sofrido, à semelhança de outros países, 

várias modificações, de acordo com as épocas – quer no ensino secundário quer no ensino 
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básico. No seguimento dessas mudanças, e devido à sua importância na sociedade, o tema 

Estatística foi sendo introduzido aos poucos nos programas, estando em constante 

desenvolvimento e aprofundamento. Encontramos atualmente Estatística nos currículos de 

matemática da maioria dos países. As razões que justificam a sua introdução logo nos 

primeiros anos de escolaridade e até ao ensino secundário, espelham bem como a Estatística e 

as Probabilidades passaram a fazer parte das nossas vidas. 

“Numa sociedade onde a informação faz cada vez mais parte do dia-a-dia da 
maioria das crianças, onde grandes quantidades de dados fazem parte da realidade 
quotidiana das sociedades ocidentais, importa que as crianças, desde logo, consigam 
coligir, organizar, descrever dados de forma a saberem interpreta-las e, com base 
nelas, tomarem decisões” (Carvalho, 2001, pp. 29-30). 

 

Deste modo, os conhecimentos de Estatística e de Probabilidades, ao possibilitarem o 

desenvolvimento da capacidade de tomar decisões, “são essenciais quer no exercício da 

cidadania quer na vida profissional” (Scheafter, 2000, p. 158). 

Nos anos cinquenta e sessenta do séc. XX, à semelhança do que ocorria noutros países 

da Europa, em Portugal começa a verificar-se um movimento, que ficou conhecido como o 

Movimento das Matemáticas Modernas, que tinha por objetivo atualizar a Matemática que era 

ensinada nas escolas, introduzindo novos temas nos programas escolares entre os quais a 

Estatística, tal como é referido por Sebastião e Silva9 (citado em Branco 2000, p. 13) “a 

modificação dos programas com vista a adaptá-los às exigências da revolução científica e 

tecnológica levam, à introdução, pela primeira vez, nos liceus portugueses de vários temas 

entre os quais elementos de cálculo das probabilidades e de estatística”.  

Nesta secção, pretendemos mostrar a evolução que o tema Estatística foi sofrendo nos 

programas escolares do ensino básico e secundário, anteriormente designado como ensino 

liceal, até aos dias de hoje. Para tal importa referir que ao longo do século XX foram várias as 

reformas educativas levadas a cabo pelos diferentes poderes políticos.  

 

3.1. Breve Evolução Histórica da Estrutura do Ensino 

De 1905 a 1967 a estrutura do ensino manteve-se mais ou menos estável. O ensino 

liceal era constituído por dois ciclos: o curso geral e o curso complementar. O curso geral era 

                                                 
9 Sebastião e Silva era Doutorado em matemática pela Faculdade Ciências de Lisboa, teve uma participação muito relevante no ensino da 
matemática. Dirigiu o Centro de Estudos Matemáticos de Lisboa; foi nomeado membro da Comissão Portuguesa da União Matemática 
Internacional sendo nomeado secretário da mesma em Janeiro de 1955. Neste ano, foi também nomeado para a Sub-Comissão Portuguesa da 
Comissão Internacional do Ensino Matemático constituída além dele por outro professor universitário; Presidiu uma Comissão de estudos 
para a modernização do Ensino da Matemática. 
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composto por dois ciclos com a duração toral de cinco anos. O curso complementar, com a 

duração de dois anos, consagrava duas vias: as letras e as ciências (Aires, 2006). 

 

A partir de 1967, a estrutura do ensino sofre uma mudança, é introduzido o Ciclo 

Preparatório do Ensino Secundário, com a duração de 2 anos designados 1º e 2º anos. O curso 

geral dos liceus é encurtado de sete para cinco anos e são criados dois anos de ensino liceal 

complementar (Aires, 2006). 

 

Com a lei de bases do sistema educativo (1974-1986) o ensino secundário sofre uma 

profunda mudança, passa a ser composto por dois grandes blocos, o curso unificado e o curso 

complementar. O curso unificado tinha a duração de três anos, era constituído pelo 7º, 8º e 9º 

anos de escolaridade, e oferecia para o 9º ano várias áreas vocacionais. O curso complementar 

criado em 1978 era constituído pelos 10º e o 11º anos onde as disciplinas eram distribuídas 

por três componentes: formação geral, formação específica e formação vocacional. Em 1977 é 

criado, em substituição do serviço cívico, o ano propedêutico10. É também introduzido nesse 

ano o numerus clausus, que passará a fixar em cada ano o número de alunos a admitir à 

                                                 
10 Ano de preparação para ingresso ao ensino superior 

Ensino Liceal

Curso Geral (5 anos)

1º ciclo

2º ciclo

Curso complementar 
(2 anos)

Ciências

Letras

Ensino Liceal

Curso Geral (3 anos) 
3º, 4º e 5º anos

Curso complementar 
(1º e 2º anos)

Ciências

Letras
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matrícula do 1º ano de cada curso superior. Em 1980, esse ano propedêutico é substituído pelo 

12º ano como ano terminal do ensino secundário (Aires, 2006). 

 

A Lei de Bases do Sistema Educativo de 14 de outubro de 1986 assinala mais uma 

grande mudança no sistema educativo nacional. O ensino básico gratuito e obrigatório passa a 

ter a duração de nove anos compreendendo três ciclos sequenciais: 1º, 2º e 3ºciclos. O ensino 

primário passa a fazer parte do 1º ciclo, o ensino preparatório do 2º ciclo (5º e 6º anos) e o 7º, 

8º e 9º anos passam a constituir o 3º ciclo. O ensino secundário é agora constituído pelos 10º, 

11º e 12º anos (Aires, 2006). 

 

3.2. O conceito de Estatística e as Reformas Curriculares 

Em 1963, à semelhança de outros países europeus, dá-se a introdução das Matemáticas 

Modernas no ensino em Portugal, impulsionada pelo ilustre matemático Sebastião e Silva. A 

experiência começa com três turmas-piloto do 6º ano do curso complementar de ciências dos 

Ensino Secundário

Curso Unificado (3 anos)

Curso complementar

(2 ciclos)
11º Ano (1979/80)

10º Ano (1978/79)

12º Ano (1980/81)

Estrutura Atual

Ensino básico

1º ciclo (4 anos)

2º ciclo (2 anos)

3º ciclo (3 anos)

Ensino Secundário 11º Ano 

12 º Ano

10º Ano
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três liceus normais do país: liceu Pedro Nunes em Lisboa, D. João III em Coimbra e D. 

Manuel II no Porto. Em 1969 funcionavam já 60 turmas-piloto do 6º e 7º anos em vários 

liceus do país (Aires, 2006). Com a introdução das Matemáticas Modernas, surge então, pela 

primeira vez, o tema Estatística nos programas curriculares portugueses.  

Servindo de suporte teórico, Sebastião e Silva redige um texto piloto constituído por 3 

volumes, o primeiro volume composto pelo tomo I e tomo II para o 6º ano e os 2º e 3º 

volumes para o 7º ano do ensino liceal. Estes volumes faziam-se ainda acompanhar de dois 

guias didáticos “Guia para a Utilização do Compêndio da Matemática, 1º Volume” e “Guia 

para a Utilização do Compêndio da Matemática, 2º e 3º Volumes” com orientações 

metodológicas referentes aos temas tratados nos compêndios. Os programas de Matemática 

do ensino complementar são profundamente alterados, introduzindo-se novos temas como: 

Lógica, Teoria dos conjuntos, Estruturas algébricas, Números Complexos, Probabilidades, 

Estatística, Cálculo integral e Cálculo Numérico Aproximado. O tema Estatística surge no 1º 

volume tomo I no capítulo III intitulado “Números Inteiros e Cálculo Combinatório” e no 1º 

volume tomo II no capítulo VII intitulado “Introdução à Estatística e ao Cálculo de 

Probabilidades”. (Aires, 2006) 

O tema Estatística surge no 1º volume tomo I no capítulo III intitulado “Números 

Inteiros e Cálculo Combinatório” e no 1º volume tomo II no capítulo VII intitulado 

“Introdução à Estatística e ao Cálculo de Probabilidades”. De seguida, apresentamos os 

conteúdos de Estatística e Probabilidades presentes nesses volumes. 

 
 
Quadro Resumo 2 - Quadro Temático – Ensino Complementar 
 6º Ano 

1963- 1964 

Números Inteiros e Cálculo Combinatório 
• Arranjos e permutações 
• Combinações 

 
Introdução à Estatística e ao Cálculo de Probabilidades 
• Lógica de atributos e lógica de conjuntos 
• Terminologia e notações 
• Frequência absoluta de um atributo numa população 
• Frequência relativa 
• Frequência relativa do produto lógico. Primeiro exemplo de probabilidade. 
• A lógica em termos de acontecimentos 
• Expressões proposicionais de acontecimentos; conceito de variável casual 
• Frequência de um acontecimento 
• Lógica indutiva; certeza absoluta e certeza prática 
• Conceito quantitativo de probabilidade 
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• Probabilidade do produto lógico 
• Probabilidade do produto cartesiano 
• Problemas das provas repetidas; distribuição binomial 
• Aplicação da distribuição binomial; exemplo da genética 
• Casos extremos da distribuição binomial 
• Valor médio, esperança matemática. Jogos equitativos 
• Aplicação aos seguros 
• Variação da probabilidade nos seguros 
• Teste do qui-quadrado com um grau de liberdade 
• Teste do qui-quadrado com mais de um grau de liberdade 
• Conceitos qualitativo e quantitativo de probabilidade. 

 

Em 1973 são publicados pelo Ministério da Educação novos programas de Matemática 

para o ensino liceal (Ministério da Educação, 1973). O tema Estatística, que é encurtado, 

surge no tema “Cálculo Combinatório” e faz parte do programa do 1º ano do curso 

complementar (antigo 6º ano), que por despacho do Ministro da Educação, entraria em vigor 

nesse mesmo ano. No quadro seguinte enunciamos os tópicos relativos ao programa em 

causa. 

 

Quadro Resumo 3 - Quadro Temático – Ensino Liceal 
 Curso Complementar – 1º Ano 

1973-74 

1974-75 

1976-77 

Cálculo Combinatório 
 
• Objeto de cálculo combinatório 
• Números de elementos da reunião de dois ou três 

conjuntos; alusão à fórmula de Daniel da Silva 
• Número de elementos do produto cartesiano de 

dois ou mais conjuntos 
• Número de subconjuntos de um conjunto finito 
• Arranjos e permutações 
• Combinações 
• Binómio de Newton 

 

No ano letivo 1979/1980 começa a funcionar o 11º ano do curso complementar do 

ensino secundário. O tema Estatística aparece no programa do 11º ano em dois capítulos 

diferentes “Cálculo Combinatório e Fórmula de Newton” e “Breve Introdução à Estatística e 

às Probabilidades” (Ministério da Educação 1979). Nesse mesmo programa pode ler-se: 

“Considerou-se indispensável a introdução, neste programa, de alguns rudimentos 
de estatística e probabilidades, atendendo a que, nos nossos dias estes sectores do 
conhecimento intervêm, praticamente em todas as áreas da actividade humana, e, 
portanto o homem comum precisa de um número mínimo de conhecimentos de 
estatística e de probabilidades para interpretar dados e compreender fenómenos da 
vida corrente” (Ministério da Educação, 1979, p. 1). 
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Muito embora o programa de Matemática de 1979 fizesse alusão à importância do 

tema Estatística e Probabilidades, certo é, que este foi suprimido do programa no ano letivo 

seguinte, conforme Quadro Resumo 4, (Ministério da Educação, 1980) ficando apenas a 

vigorar como conteúdo programático o “Cálculo Combinatório e Binómio de Newton”. O 

capítulo “Breve Introdução à Estatística e às Probabilidades” seria retomado no programa do 

ano letivo 1983/84 (Ministério da Educação,1983). No programa de Matemática de 1979 

(Quadro Resumo 4) pode ler-se ainda que noções de estatística deveriam ser integradas nos 

programas de escolaridade obrigatória, no entanto, só em 1991 é que tal viria a acontecer.  

“Entende-se que as noções de estatística, tal como são abordadas neste programa, 
podem e devem ser, integradas nos programas de escolaridade obrigatória, como já 
acontece em muitos países”(Ministério da Educação, 1979, p.1). 

 
 
Quadro Resumo 4 - Quadro Temático – Ensino Secundário 
 10º Ano 11º Ano 12º Ano 

1979 

 
 
 
 
 
 
 
------------------- 

Cálculo Combinatório e Fórmula de 
Newton 
• Cálculo Combinatório 
• Fórmula de Newton 
Breve Introdução à Estatística e às 
Probabilidades 
• Noções elementares de estatística 
Noções elementares de probabilidades 

 

 

 

 

 

----------------------- 

1980 

 

 

 

 

----------------------- 

Cálculo Combinatório e Fórmula de 
Newton 
• Cálculo Combinatório 
• Fórmula de Newton 
Breve Introdução Estatística e às 
Probabilidades 
SUPRIMIR DO PROGRAMA 

 

 

 

 

----------------------- 

1983 

 

 

 

 

 

----------------------- 

Cálculo Combinatório e Fórmula de 
Newton 
• Cálculo Combinatório 
• Fórmula de Newton 
Breve Introdução à Estatística e às 
Probabilidades 
• Noções elementares de estatística 
Noções elementares de probabilidades 

 

 

 

 

 

----------------------- 

 

Em 1986 tem lugar uma das maiores reformas do ensino educativo Português, a lei n.º 

46/86, de 14 de Outubro. Esta lei “estabelece o quadro de referência da reforma do sistema 

educativo, decorrendo a definição dos planos curriculares dos ensinos básicos e secundário, 
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prevista no artigo 59º da mesma lei, dos objetivos educacionais nela consignados” (Dec. Lei 

286/89 de 29 de agosto). 

Surgem assim, em 1991, novos programas de Matemática (Quadro Resumo 5) para o 

ensino básico ((Ministério da Educação, (1991a); Ministério da Educação, (1991b)) nos quais 

o tema Estatística está presente. Apresentamos apenas aqui os tópicos referentes ao 3º ciclo do 

ensino básico uma vez que este trabalho se refere ao 3º ciclo e secundário. 

 

Quadro Resumo 5- Quadro Temático – 3º Ciclo do Ensino Básico 
 7º Ano  8º Ano 9º Ano 

1991 

Estatística  
Recolha e organização de 
dados: Tabelas; 
Frequência 
absoluta;Frequência 
Relativa 
Gráficos 

• Medidas de tendência 
central 

Estatística  
Organização e 
Representação de dados: 
Polígonos de frequência; 
Pictogramas; Medidas de 
dispersão (Desvio médio 
e desvio padrão) 

• Interpretação da 
informação 

Estatística e Probabilidades 
• Alguns aspetos de 

linguagem 
• Noção de probabilidade de 

um acontecimento 
 

 

No ensino secundário, à semelhança do ensino básico, são publicados em 1991, para 

aplicação em regime de experiência pedagógica, sob a forma de um livro único, os novos 

programas para os 10º, 11º e 12º anos de escolaridade (Ministério da Educação, 1991c). No 

ano letivo de 1991/92 estes mesmos programas são postos em prática em regime de 

experiência pedagógica, tornando-se definitivos no ano letivo seguinte. O tema “Estatística e 

Probabilidades” aparece como um dos quatro grandes temas ado tados no desenvolvimento do 

programa, conforme descrito no Quadro Resumo seguinte. 

 
Quadro Resumo 6 - Quadro Temático – Ensino Secundário 
 10º Ano 11º Ano 12º Ano 

1991 

Noções Básicas de 
Estatística 
• Representação e 

interpretação de 
distribuições estatísticas, 
com utilização de 
medidas de tendência 
central e de dispersão; 

• Comparação de 
distribuições; 

• O símbolo �; 
• Distribuição 

bidimensional: estudo 
intuitivo 

Combinatória 
• Técnicas de contagem: 

produto cartesiano; 
arranjos; permutações; 
combinações 

• A fórmula do binómio de 
Newton 
 
 
 
 

Probabilidades I - Noções 
Básicas 
• Experiência aleatórias de 

Probabilidades II  
• Distribuição normal e 

distribuição binomial: 
estudo intuitivo. 

• Cálculo de probabilidade 
em provas repetidas 
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 acontecimentos 
• Conceito frequencista de 

probabilidade 
• Cálculo da probabilidade 

de um acontecimento 
 

É ainda criada, em 1991, a disciplina de Métodos Quantitativos (Quadro Resumo 7) 

destinando-se aos anos do ensino secundário que não integravam a disciplina de Matemática 

no seu currículo, disciplina de uma ano de frequência obrigatória e que podia ser leccionada 

no 10º, 11º ou 12º anos de escolaridade (Ministério da Educação, 1991d).   

 

Quadro Resumo 7 - Quadro Temático – Ensino Secundário (Métodos Quantitativos) 
 10º - 12º Ano (Métodos Quantitativos) 

1991 

Noções Básicas de Estatística  
• Representação e interpretação de distribuições estatísticas, com utilização de medidas de 

localização e de dispersão. 
• Comparação de distribuição. O símbolo � 
• Distribuição bidimensional: estudo intuitivo 
 
Combinatória 
• Técnicas de contagem: reunião e produto cartesiano de conjuntos; arranjos, permutações e 

combinações; o triângulo de Pascal 
 
Probabilidades 
• Origem, evolução e importância 
• Experiências aleatórias, acontecimentos; conceito frequencista de probabilidade; lei dos 

grandes números. 
• Cálculo de probabilidade de um acontecimento. 

 

O programa do ensino secundário de 1991 foi alvo de várias críticas o que justificou 

um ajustamento a este programa que viria a surgir em 1997, e no qual, logo no início, é 

referido: 

“Se durante a aplicação experimental do programa surgiram dificuldades de 
concretização, (…), a generalização da sua aplicação em todas as escolas 
multiplicou essas dificuldades (…). Ao segundo ano da generalização, o volume 
dos problemas tornou clara a necessidade de proceder a ajustamentos desse 
programa. Este ajustamento não vem constituir um novo programa. (…) Porque 
uma das principais dificuldades dos professores nas escolas e um dos principais 
problemas residia na extensão do programa, o ajustamento do programa considerou 
também a exclusão de itens de conteúdo que a experiência mostrou constituírem 
sobrecarga e impedimento para que aos alunos fosse dado acesso a temas 
fundamentais e fundadores” (Ministério da Educação, 1997, p. 1). 
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No Quadro Resumo que se segue (Quadro Resumo 8) apresentamos os conteúdos de 

Probabilidades e Estatística presentes no programa de Matemática do ensino secundário de 

1997. 

 
Quadro Resumo 8- Quadro Temático – Ensino Secundário 
 10º Ano 11º Ano 12º Ano 

1997 

Estatística 
• Objeto e história 
• Recenseamento e 

sondagem 
• População e amostra 
• Estatística Descritiva e 

estatística Indutiva 
• Organização e 

interpretação de caracteres 
estatísticos (qualitativos e 
quantitativos 

• Medidas de localização de 
uma amostra 

• Medidas de dispersão 
• Diagramas de “extremos e 

quartis” 
• Referência a distribuições 

bidimensionais 
 

 

 

 

 

 

 

 

Excluído 

Probabilidade e Combinatória 

• Introdução ao cálculo de 
probabilidades 

• Distribuição de frequências relativas e 
distribuição de probabilidades 

• Definição axiomática de 
probabilidade; definição de 
probabilidade condicionada e sua 
verificação axiomática 

• Combinatória:  
Técnicas de contagem; permutações, 
arranjos com e sem repetição; pares de 
um conjunto e combinações sem 
repetição; propriedades. Triângulo de 
Pascal. Binómio de Newton. 

• Aplicações ao cálculo de 
probabilidades: Acontecimentos 
independentes 

 
Em 2001 entra em vigor um novo programa de Matemática para o ensino secundário 

(Quadro Resumo 9). Em fevereiro de 2001 é homologado para o 10º ano de escolaridade o 

programa de Matemática A11 (Silva, Fonseca, Martins, da Fonseca & Lopes, 2001a) e o 

programa de Matemática B12 para o 10º ou 11º ano (Silva, Fonseca, Martins, da Fonseca & 

Lopes, 2001b); em abril e maio de 2002 são homologados os programas de Matemática A 

para os 11º e 12º anos, respetivamente (Silva, Fonseca, Martins, da Fonseca & Lopes, 2002a). 

Ainda em maio de 2002 é homologado o programa de Matemática B para o 12º ano de 

escolaridade (Silva, Fonseca, Martins, da Fonseca & Lopes, 2002b). Estes programas 

encontram-se em vigor, embora a 20 de janeiro de 2014 tenha já sido homologado  um novo 

programa de Matemática A e Metas Curriculares para o ensino secundário que se prevê entrar 

em vigor a partir do ano letivo 2015/16 no 10º ano de escolaridade (Bivar, Grosso, Oliveira, 

Timóteo & Loura, 2014).  

 

                                                 
11Para os Cursos Científico-Humanísticos de Ciências e Tecnologias e de Ciências Socioeconómicas 
12 Para o Curso Científico-Humanístico de Artes Visuais; Cursos Tecnológicos de Construção Civil e Edificações, de Electrotecnia e 
Electrónica, de Informática, de Administração, de Marketing e de Desporto 
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Quadro Resumo 9-  Quadro Temático – Ensino Secundário 
 10º Ano 11º Ano 12º Ano 

2001a) 

Estatística 
• Estatística - Generalidades 
• Organização e 

interpretação de caracteres 
estatísticos (qualitativos e 
quantitativos). 

• Referência a distribuições 
bidimensionais (abordagem 
gráfica e intuitiva).  

 

 

 

 

 

Mantém-se relativamente ao 
programa anterior 

2002a) Mantém-se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introdução ao cálculo de 
Probabilidades: 
• Experiência aleatória; conjunto 
de resultados; acontecimentos. 
• Operações sobre acontecimentos. 
• Aproximações conceptuais para 

Probabilidade: 
− aproximação frequencista de 

probabilidade; 
− definição clássica de probabilidade 

ou de Laplace. 
– definição axiomática de 

probabilidade (caso finito); 
propriedades da probabilidade. 

• Probabilidade condicionada e 
independência; probabilidade da 
intersecção de acontecimentos. 
Acontecimentos independentes 

Distribuição de frequências 
relativas e distribuição de 
probabilidades. 
• Variável aleatória; função massa de 

probabilidade: 
− distribuição de probabilidades de 

uma variável aleatória discreta; 
distribuição de frequências versus 
distribuição de probabilidades; 

− média versus valor médio; 
− desvio padrão amostral versus 

desvio padrão populacional. 
• Modelo Binomial. 
• Modelo Normal; histograma 
versus função densidade. 
Análise Combinatória 
• Arranjos completos, arranjos 

simples, permutações e 
combinações. 

• Triângulo de Pascal. 
• Binómio de Newton. 
• Aplicação ao cálculo de 

probabilidades. 
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2001)b) 

Estatística 
Estatística - Generalidades 
Organização e interpretação de 
caracteres estatísticos 
(qualitativos e quantitativos). 
Referência a distribuições 
bidimensionais (abordagem 
gráfica e intuitiva). 

  

2002)b)   Modelos de Probabilidade 

 

Em 2007, surge um novo programa de Matemática para os 1º, 2º e 3º ciclos do ensino 

básico (Ponte et al., 2007). Uma das grandes novidades deste programa é a introdução da 

Estatística no 1º ciclo do ensino básico como tema autónomo designado de Organização e 

Tratamento de Dados (OTD). Embora a OTD esteja presente nos três ciclos do ensino básico, 

apresentamos aqui apenas a matriz do programa do 3º ciclo (Quadro Resumo 10) tendo em 

conta que este trabalho é realizado no âmbito do 3º ciclo do ensino básico e secundário. 

 

Quadro Resumo10 - Quadro Temático – 3º Ciclo do Ensino Básico 
 7º Ano  8º Ano 9º Ano 

2007 

Medidas de localização  
• Sequência ordenada dos 

dados;  
• Mediana de um 

conjunto de dados; 
definição e 
propriedades;  

• Problemas envolvendo 
tabelas, gráficos e 
medidas de localização.  

Diagramas de extremos 
e quartis  
• Noção de quartil;  
• Diagramas de 

extremos e quartis;  
• Amplitude 

interquartil;  
• Problemas envolvendo 

gráficos diversos e 
diagramas de 
extremos e quartis.  

Histogramas  
• Variáveis estatísticas 

discretas e contínuas; 
classes determinadas por 
intervalos numéricos; 
agrupamento de dados em 
classes da mesma 
amplitude;  

• Histogramas; propriedades;  
• Problemas envolvendo a 

representação de dados em 
tabelas de frequência e 
histogramas.  

Probabilidade  
• Experiências deterministas 

e aleatórias; universo dos 
resultados ou espaço 
amostral; casos possíveis;  

• Acontecimentos: casos 
favoráveis, acontecimento 
elementar, composto, certo, 
impossível;  

• Acontecimentos disjuntos 
ou incompatíveis e 
complementares;  

• Experiências aleatórias 
com acontecimentos 
elementares equiprováveis;  
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• Definição de Laplace de 
probabilidade; 
propriedades e exemplos;  

• Problemas envolvendo a 
noção de probabilidade e a 
comparação de 
probabilidades de 
diferentes acontecimentos 
compostos, utilizando 
tabelas de dupla entrada e 
diagramas em árvore;  

• Comparação de 
probabilidades com 
frequências relativas em 
experiências aleatórias em 
que se presume 
equiprobabilidade dos 
casos possíveis.  

 
Em 2013, e já no decorrer da elaboração deste relatório, entraram em vigor, para o 1º 

ano de cada ciclo do ensino básico, um novo programa de matemática e as metas curriculares. 

(Bivara, Grosso, Oliveira & Timóteo, 2013) 

 

3.3 A Evolução da Estatística nos Programas Curriculares 

Uma vez que o tema Probabilidades e Estatística só foi introduzido nos programas de 

Matemático do 3º ciclo do ensino básico a partir de 1991 e o novo programa de Matemática 

do Ensino básico de 2013 só entrou em vigor este ano letivo para o 7º ano, no gráfico seguinte  

apresentamos apenas a evolução do peso relativo deste tema nos programas de 1991 e 2007. 

 
Figura 9 - Evolução do peso relativo do tema Probabilidades e Estatística 3º Ciclo 

Fonte: Programas de Matemática do 3º ciclo do ensino básico de 1991b) e 2007 

 
Pela análise do gráfico anterior, podemos verificar que o lugar concedido ao tema 

Probabilidades e Estatística nos programas de Matemática do 3º ciclo do ensino básico de 

1991 e 2007 sofreu um pequeno crescimento. 
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Relativamente ao ensino secundário, podemos analisar a evolução do peso relativo do 

tema Probabilidades Estatísticas nos programas de Matemática desde 1979, bem como a 

evolução do peso relativo do tema Probabilidades Estatísticas no programa da disciplina de 

Métodos Quantitativos, atualmente designada de Matemática Aplicada às Ciências Sociais 

(Mac´s), a partir de 1991, conforme o gráfico ilustrado na figura 12.  

 
Figura 10 – Evolução do peso relativo do tema Probabilidades e Estatística no ensino secundário 

Fonte: Programas de Matemática do ensino secundário 1979, 1980, 1983, 1991, 1997, 2001a) e 2001b) 

 
Pela análise do gráfico anterior, podemos concluir que o peso do tema Probabilidades 

e Estatística tem sofrido grandes oscilações desde o programa de Matemática de 1979 até ao 

programa de 2001, situando-se neste último programa nos 25%.  

Os gráficos seguintes (Figura 11 à 14) pretendem dar uma visão do peso relativo das 

Probabilidades e Estatística, nos programas de Matemática em vigor, no 3º ciclo do ensino 

básico e no ensino secundário, comparativamente aos restantes temas presentes nestes 

programas. 

Assim, no gráfico ilustrado na Figura 11 podemos observar o peso relativo do tema 

OTD relativamente aos outros temas que figuram no programa de Matemática de 2007 do 3º 

ciclo do ensino básico. 
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Figura 11-  Peso relativo dos temas do programa de Matemática do 3º Ciclo do ensino básico 

Fonte: Programa de Matemática ensino básico 2007 

 

No gráfico ilustrado na Figura 12 podemos observar o peso relativo do tema 

Probabilidades e Estatística relativamente aos outros temas presentes no programa de 

Matemática A de 2001 do ensino secundário.  

 
Figura 12 - Peso relativo dos temas do programa de Matemática A do ensino secundário 

Fonte: Programas de Matemática A do ensino secundário 2001a) e 2002a) 

 

Uma vez que as designações dos temas matemáticos presentes no programa de 

Matemática B para o 10º ou 11º ano são diferentes das designações dos temas do programa do 

12ºano, optamos por apresentar o peso relativo das temáticas referentes às Probabilidades e 

Estatística em gráficos distintos, conforme ilustrado nas Figuras 13 e 14. Assim, na Figura 13 

podemos analisar o peso relativo do tema Estatística presente no programa de Matemática B 

do 10º ou 11º ano relativamente aos outros temas. 
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Figura 13 - Peso relativo dos temas do programa de Matemática B do 10º ou 11º ano 

Fonte: Dados retirados do Programa de Matemática B do 10º ou 11º Ano, 2001b) 

 
Na Figura 14, podemos observar o peso relativo do tema Modelos e Probabilidade presente no 

programa de Matemática B do 12º ano relativamente aos outros temas.  

 

 

 

 

 

Figura 14- Peso relativo dos temas do programa de Matemática B do 12º ano 

Fonte: Dados retirados do Programa de Matemática B do 12º Ano, 2002b) 

 

Pela análise dos gráficos das Figuras 10 a 14 podemos verificar que o ensino da 

Estatística em Portugal continua a ser relegado para segundo plano, estando longe do lugar 

que merece nos currículos atuais do ensino básico e secundário. Como refere Caldeira (2009, 

p.3), “ao analisar-se o tempo que os programas atribuem às temáticas de Estatística e de 

Probabilidades, verifica-se que estas são ainda marginais aos currículos e que são facilmente 

afastadas para segundo plano.” 

 Embora temáticas referentes às Probabilidades e Estatística estejam presentes em 

todos os programas dos diferentes ciclos de escolaridade, a verdade é que estes têm um peso 

inferior quando comparados com os restantes temas matemáticos. 
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Segundo Caldeira (2009), além do menor peso relativo que os programas atribuem às 

temáticas de Probabilidades e Estatística, também alguns professores os apontam como temas 

a excluir ou a simplificar dos programas de Matemática, tanto a nível do ensino básico como 

do secundário, mas apesar de todos estes obstáculos o tema Estatística está longe de ser 

retirado dos programas de Matemática. Esta ideia é também defendida por Fernandes, ao 

afirmar que “a influência da Estatística na vida das pessoas e nas instituições tem-se tornado 

cada vez mais visível, o que implica que todos os cidadãos devam ter conhecimentos de 

Estatística para se poderem integrar na sociedade actual” (2009, p.1). 

Também Carvalho reforça esta ideia, salientando que “ter conhecimentos de 

Estatística tornou se uma inevitabilidade para exercer uma cidadania crítica, reflexiva e 

participativa, tanto em decisões individuais como colectivas” (2001, p.19) e vai mais longe 

recomendando que o ensino da Estatística se introduza desde a educação pré-escolar já que as 

crianças desde cedo são confrontadas com muita informação estatística.  
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CAPÍTULO III – Enquadramento Teórico 

“Estatística é a ciência que se ocupa da obtenção de informação e sua organização, com o 

objetivo de inferir de uma amostra para a população, e eventualmente, prever a evolução 

futura de um fenómeno. Por outras palavras, é um instrumento de leitura da informação, e da 

sua transformação em conhecimento” (Pestana, 2002, p.15). Em geral, um estudo estatístico 

passa pelas seguintes fases: 

1. Definição do problema em estudo e formulação de questões de interesse; 

2. Planeamento da recolha de dados; 

3. Organização e tratamento dos dados obtidos; 

4. Interpretação dos resultados, postulação de hipóteses para a população e respetivas 

conclusões (com grau de incerteza controlado). 

A área da Estatística que se dedica à fase de organização e tratamento dos dados 

denomina-se Estatística Descritiva, hoje em dia amplamente abordada ao nível do ensino 

básico e secundário. Esta fase exploratória desempenha um papel fulcral preliminar na 

modulação do comportamento da variável de interesse e na formulação de hipóteses de 

interesse acerca da população (que visam inferir para a população conclusões obtidas no 

estudo da amostra). 

A área Estatística que se dedica à análise e validação (ou não) de tais conjeturas, com 

certo grau de certeza/incerteza denomina-se Estatística Indutiva ou Inferência Estatística e é 

estudada ao nível do ensino superior. 

 

1. Estatística Descritiva 

1.1 Conceitos básicos: População, Amostra e Variáveis 

Uma população é o conjunto de todos os elementos, que podem ser pessoas, animais, 

objetos, acontecimentos ou resultados experimentais que têm pelo menos uma característica 

em comum, associada a um fenómeno aleatório13, que se pretende estudar. A cada elemento 

da população chama-se indivíduo ou unidade estatística. As populações podem ser finitas 

ou infinitas conforme o número de elementos que as compõem seja finito ou infinito.  

 Quando elabora um estudo estatístico, o investigador pode recolher informação da 

característica em estudo em todos os indivíduos da população, e neste caso dizemos que o 

investigador efetua um censo, ou obter informação da característica em estudo de um 

                                                 
13 Fenómeno sujeito à influência do acaso, pelo que, não controlável pelo homem. 
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subconjunto de indivíduos representativo da população (que se denomina amostra), e neste 

caso dizemos que o investigador efetua um recenseamento. 

A figura seguinte pretende ilustrar de forma esquematizada as fases de um estudo 

estatístico. 

 

Figura 15– População versus Amostra 
 

As características (aleatórias) em estudo na população podem manifestar-se nos 

indivíduos sob a forma de qualidades observáveis, resultados de contagens ou resultados de 

medições. Consoante a sua natureza são classificadas como: 

a) QUALITATIVAS (OU CATEGÓRICAS), se são características de escala não numerável 

definidas por categorias. 

NOMINAL: se não é possível estabelecer um qualquer tipo de ordenação entre as 

categorias (e.g., o sexo (masculino/feminino)). 

ORDINAL: se existe uma ordem entre as categorias estabelecida segundo uma relação 

descritível mas não quantificável (e.g., os estratos socioeconómicos 

(baixo/médio/elevado)). 

b) QUANTITATIVAS, se são características que podem ser medidas numa escala 

quantitativa, i.e., de escala numerável. 

TEORIA DA 

PROBABILIDADE 

Quantificação da incerteza 
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DISCRETAS: se só podem assumir um número finito ou infinito numerável de valores 

distintos (e.g., o número de irmãos (0,1,2, …)). 

CONTÍNUAS: se podem assumir um número infinito não numerável de valores distintos, 

compreendidos num determinado intervalo de variação, (e.g., a altura de um indivíduo 

em metros (em �0; 3�	)). 
 

Para estudar o comportamento da característica (aleatória) de interesse, doravante 

denominada de variável aleatória X, recolhe-se informação de X numa amostra de n 

indivíduos (recolhidos ao caso da população), i.e., uma amostra aleatória de dimensão n, e 

procede-se ao estudo da variável estatística que a cada indivíduo da amostra associa o valor 

observado de X, que lhe corresponde.  

Sejam  ��, ��, … , �� 

os dados, i.e., os valores amostrais observados, onde xi representa o valor da variável X no i –

ésimo indivíduo da amostra, � = 1, 2, … , �.  
 
1.2 Organização dos Dados e Representações Gráficas 

Regra geral, os dados provenientes de variáveis discretas são tratados de forma não 

agrupada, ao passo que os provenientes de variáveis contínuas são agrupados em classes. 

Contudo, se o número de valores distintos observados de uma variável discreta for muito 

elevado, poderá ser vantajoso agrupar os dados em classes de modo a facilitar a sua 

visualização e, se o número de valores distintos observados de uma variável contínua for 

muito pequeno, não há necessidade de agrupar as observações em classes sendo preferível 

tratar os dados de modo não agrupado. 

Uma vez que o tratamento de dados agrupados ou não agrupados se processa de modo 

ligeiramente diferente, no que segue iremos abordá-los separadamente. 

 

1.2.1 Dados não agrupados 

1.2.1.1 Frequências Absolutas e Frequências Relativas 

Na fase de organização e tratamento de dados não agrupados, visando a redução da 

informação, consideram-se os k valores distintos observados, denotados por ��∗, ��∗, … , �!∗  

que, sem perda de generalidade, se consideram neste trabalho ordenados por ordem crescente. 
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A caracterização completa da amostra faz-se então recorrendo às frequências absolutas 

e/ou relativas. 

Chama-se frequência absoluta de	�"∗, e denota-se por �", ao número de vezes que se 

observou �"∗ na amostra, e tem-se: 

#�" = �!
"$� .  

(2.1) 

Chama-se frequência relativa, e denota-se por %", à proporção de vezes que se 

observou �"∗ na amostra, i.e., 

%" = �"� 	, � = 1, … , � (2.2) 

e tem-se: 

#%"!
"$� = 1.  

(2.3) 

Chama-se frequência absoluta acumulada até �"∗, e denota-se por Fi, ao número de 

observações da amostra menores ou iguais a �"∗, e tem-se: 

&" = #�'"
'$� .  

(2.4) 

Chama-se frequência relativa acumulada até �"∗, e denota-se por Fi , à proporção de 

observações da amostra menores ou iguais a �"∗, e tem-se: 

(" = #%' ."
'$�  

 

(2.5) 

As referidas frequências são comumente apresentadas na denominada tabela de 

frequências: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1 – Tabela de frequências variáveis não agrupadas 

)*∗ +* ,* -* ./ �� �� %� &� (� �� �� %� &� (� 

     �! �! %! &! = � (! = 1 

 

TOTAL #�" = �!
"$�  #%" = 1!

"$�  
  

…
 

…
 

…
 

…
 

…
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A representação gráfica das frequências absolutas (ou relativas) denomina-se gráfico 

de barras. 

Neste tipo de representação gráfica, as observações da variável são representadas no 

eixo das abcissas e a correspondente frequência (absoluta ou relativa) no eixo das ordenadas. 

A altura de cada barra (ou retângulo) é igual à frequência das respetivas observações da 

variável, sendo a largura e o espaçamento entre elas constante. 

 

)*∗	 
 

Figura16 – Gráfico de barras 
 

1.2.1.2 Medidas de Localização 

Resumida a amostra, é ainda útil caracterizá-la através de indicadores numéricos que 

fornecem informação relevante sobre a localização, dispersão e associação dos dados. 

Por exemplo, quando terminamos um curso, para além de saber as classificações 

obtidas, interessa saber qual a média do curso e se as classificações apresentam ou não grande 

variabilidade.  

As medidas de localização ou de tendência central14 abordadas ao nível do ensino 

básico e secundário são a média, a moda e a mediana, que apresentamos de seguida. 

 
Moda 

Chama-se moda empírica a toda a observação 01 = �"∗	tal que �" ≥ �"3�	e		�" ≥ �"5� 

com a convenção de �6 = �!5� = 0,	 i.e., a toda a observação com maior frequência que as 

observações vizinhas. 

                                                 
14 Chamam-se medidas de tendência central porque representam os dados pelos seus valores centrais. 
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Chama-se moda empírica (absoluta), a toda a observação 01 = �"∗ tal que: �" ≥ �' 	, 8 = 1, 2, …	, 9 (2.6) 

i.e, a toda a observação com frequência máxima. 

Consoante o número de modas que possui uma distribuição diz-se: (i) unimodal se 

tiver uma única moda; (ii) bimodal se tiver duas modas; (iii) trimodal se tiver três modas; (iv) 

plurimodal se tiver mais que três modas. Quando nenhum valor aparece com maior frequência 

que os restantes, considera-se que a distribuição não tem moda e diz-se que é amodal. 

 

Média 

A média é talvez a mais popular de todas as medidas de tendência central mas só pode 

ser calculada para variáveis quantitativas.  

Chama-se média amostral, e denota-se por �̅, ao quociente entre a soma de todos os 

valores observados e o número total de dados da amostra 

�̅ = 1�#�"�
"$� = 1�#�"�"∗ = #%"�"∗!

"$�
!

"$� .	  

(2.7) 

 

A média representa o centro de massa ou ponto de equilíbrio de uma dada distribuição, 

podendo ser ou não uma das observações da amostra. 

 

 

 

 
 

Figura 17 – Definição geométrica de média 
 

A média é influenciada por todos os valores do conjunto de dados, podendo ser ou não 

ser uma medida representativa dos valores (centrais) amostrais. Principalmente em dados com 

distribuição assimétrica ou com valores pontuais muito baixos ou muito altos (outliers) a 

média pode ser enganadora. 

A média é linear para transformações lineares dos dados, i.e., a média da amostra ��, ��, … , �� decorrente da transformação �"	 = ; + ��" , � = 1,… , �, dos dados originais é 

dada por: � 	< = ; + ��̅. (2.8) 

De facto 
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� 	< = 1�#�"	 = 1�#(; + ��") = 1�#;�
"$� + 1�#��" =�

"$�
�

"$�
�

"$� ; + � 1�#�"�
"$� = ; + ��̅. 

 

Em dados com distribuição assimétrica uma medida mais representativa dos valores 

centrais é a mediana. 

 

Mediana 

Chama-se mediana amostral, e denota-se por 0=, a qualquer valor real tal que pelo 

menos 50% das observações são inferiores ou iguais a esse valor, e pelo menos 50% são 

superiores ou iguais a esse valor, e tem-se 

 

0= = >?
@ �AB:� + �DAB5�E:�2 		 , FG	�	H;I										�AJKB :�								,										FG	�	í0H;I 

 

 

(2.9) 

onde  �!:� denota a k-ésima observação da amostra ordenada, 9 = 1, 2, … , �. 
A mediana pode ainda determinar-se recorrendo às frequências acumuladas. Caso haja 

uma observação �"∗ com 50% de frequência acumulada, (�=	0,5, então a dimensão n da amostra é 

necessariamente par, pelo que 0N = �� (�"∗ + �"5�∗ ). Caso contrário 0N = �"∗	 onde 	��∗ é a 

primeira observação com frequência acumulada superior a 50% (i.e., tal que (�>0,5	e (�−1<0,5). 

Tal como a média, a mediana pode não coincidir com nenhuma das observações da 

amostra. O seu valor depende apenas do ou dos valores das observações centrais e não de 

todos os valores da amostra, pelo que é uma medida estatística mais robusta do que a média 

não sendo influenciada por valores extremos. 

A mediana é um caso particular de medidas mais gerais – os quantis - que passamos a 

definir. 

 

Quantis de ordem p 

Chama-se quantil de ordem Q, com 0 ≤ H ≤ 1, e denota-se por RS, ao valor real tal 

que, pelo menos H × 100% das observações são inferiores ou iguais a esse valor e pelo menos (1 − H) × 100% das observações são maiores ou iguais a esse valor, e tem-se: 
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RS = V�W(�S)5�:�														FG	�H	 ∉ 	ℕ																																																					.��S:� + ��S5�:�2 			FG	�H	 ∈ ℕ  

 

(2.10) 

 

A determinação de um quantil de ordem p recorrendo à tabela de frequências 

acumuladas efetua-se do seguinte modo. Caso haja uma observação �"∗ de frequência 

acumulada p, 		(" = 	H, então np é necessariamente um número natural, pelo que RS = �� (�"∗ +�"5�∗ ). Caso contrário RS = �"∗ onde	�"∗ é a primeira observação com frequência acumulada 

superior a p (i.e., tal que 		(" > H  e		("3� < H). 

Em particular, se H = �[ 	 , H = �[ ou H = \[, os quantis denominam-se quartis, 

respetivamente 1º, 2º e 3º quartil, e são valores reais que dividem a amostra ordenada (por 

ordem crescente dos dados) em quatro partes com aproximadamente 25% das observações. 

Assim: 

• o 1º quartil, R�, é um qualquer valor tal que pelo menos 25% das observações são 

inferiores ou iguais a esse valor e pelo menos 75% das observações são superiores ou 

iguais a esse valor; 

• o 2º quartil, R�, coincide com a mediana; 

• o 3º quartil, R\, é um qualquer valor tal que pelo menos 75% das observações são 

inferiores ou iguais a esse valor e pelo menos 25% das observações são superiores ou 

iguais a esse valor. 

 

Para além dos quartis, que são os únicos quantis lecionados ao nível do ensino básico e 

secundário, entre os quantis mais conhecidos destacam-se os decis, quando H = "�6 , � =1,2, … ,9, e os percentis, quando	H = "�66 , � = 1,2, … ,99, que dividem a amostra ordenada (por 

ordem crescente dos dados) respetivamente em 10 ou em 100 partes, cada uma com 

aproximadamente 10% ou 1% de dados. 

 

Comparação das medidas de tendência central 

A comparação entre a média, moda e mediana fornece informação empírica acerca da 

forma como se distribuem os valores da variável em estudo, nomeadamente, se a distribuição 

de X tende a ser simétrica ou assimétrica. Em particular, 
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• se �̅ = 0N = 01 a distribuição tende a ser simétrica;  

• se �̅ ≥ 0N ≥ 01 a distribuição tende a ser assimétrica positiva (os valores mais 

baixos ocorrem com maior frequência); 

• se �̅ ≤ 0N ≤ 01 a distribuição tende a ser assimétrica negativa (os valores mais altos 

ocorrem com mais frequência). 

 

 

Figura 18 - Distribuição 
simétrica 
 

Figura 19 – Distribuição assimétrica 
positiva 
 

Figura 20 – Distribuição assimétrica 
negativa 

 

1.2.1.3 Medidas de Dispersão 

Foram vistas, até agora, medidas que nos permitem caracterizar uma amostra 

relativamente à sua localização. No entanto, essas medidas não são suficientes para dar uma 

ideia clara da distribuição das observações. De facto, como exemplificado de seguida, 

conjuntos de dados com distribuições bem diferentes podem apresentar a mesma média, moda 

e mediana. 

  

Figura 21 Figura 22 
 

Figura 23 
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As Figura 21 a Figura 23, ilustram três conjuntos de dados simétricos de média, moda 

e mediana iguais a 12. Contudo, na amostra da Figura 23 os dados apresentam maior 

dispersão em torno de 12 do que nas amostras das Figura 21 e Figura 22. Comparativamente à 

amostra da Figura 22, a amostra da Figura 21 apresenta maior dispersão de dados em torno da 

média, já que os valores 11 e 13 apresentam maior frequência.  

Torna-se relevante estudar então outras medidas, chamadas de medidas de dispersão.  

Entre as medidas de dispersão mais utilizadas encontram-se a variância, o desvio 

padrão, a amplitude da amostra ou intervalo de variação e a amplitude interquartis, que 

introduzimos de seguida. 

 

Amplitude ou Intervalo de Variação 

Chama-se amplitude ou intervalo de variação da amostra, e denota-se por A, à 

diferença entre o valor máximo e o valor mínimo observados, i.e.,  	 = ��:� − ��:�. (2.11) 

A amplitude dá-nos informação quanto à dispersão total do conjunto de dados. Sendo 

uma medida muito sensível a valores extremos e insensível a qualquer variação de valores 

intermédios é pouco informativa, pelo que é pouco utilizada. 

 

Amplitude Interquartis 

Chama-se amplitude interquartil, e denota-se por 	^R, à diferença entre o 3º quartil 

e o 1º quartil, i.e.,  	^R = R\ − R�. (2.12) 

Esta medida dá-nos informação quanto à dispersão dos dados em torno da mediana, 

nomeadamente, no intervalo em que se encontram pelo menos 50% das observações centrais. 

Quanto menor for a amplitude interquartil, menor será dispersão dos dados em torno da 

mediana, i.e., maior será a sua concentração em torno da mediana. 

A amplitude interquartil é insensível à variação dos valores extremos, é por isso 

resistente à existência de outliers. 

 

Diagrama de Extremos e Quartis 
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É comum representar-se graficamente a localização e dispersão de um conjunto de 

dados sob a forma de um diagrama de extremos e quartis ou caixa de bigodes (do inglês 

box-and-wisker-plot).  

Na Figura 24, define-se a variante mais simples deste diagrama, lecionada ao nível do 

ensino secundário. Nele representam-se a mediana, o 1º e 3º quartil e os valores máximo e 

mínimo dos dados. Desenha-se então uma caixa retangular central que reflete de forma 

sugestiva a amplitude interquartil, ficando o diagrama completo após desenhar os dois 

“bigodes”, i.e., as duas linhas que unem o máximo e mínimo dos dados aos meios dos lados 

da caixa central, colocando em evidência a amplitude total. 

 
Figura 24 – Diagrama de extremos e quartis 

 
Ao nível do ensino superior, este diagrama surge modificado de modo a visualizar a 

possível presença de outliers ou valores extremos dos dados. Consideram-se outliers ou 

valores extremos todas as observações inferiores à barreira inferior ^ = R� − 1,5	^R ou 

superiores à barreira superior _ = R\ − 1,5	^R	(Tukey, 1997). Os extremos dos bigodes, 

denominados neste caso ponto adjacente inferior (AI) e ponto adjacente superior (AS) 

correspondem ao menor valor observado superior ou igual a BI e ao maior valor observado 

inferior ou igual BS. 

 
Figura 25 – Diagrama de extremos e quartis 

 
Usualmente, as observações outliers representar-se por `*´ ou `×´ ou `○´ situadas no 

exterior da barreira dos “bigodes”. Tukey distingue ainda outliers de moderados de severos 

considerando outliers severos todas as observações inferiores a R� − 3	^R ou superiores 

a	R\ + 3	^R.  

	^ 	_ 
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Para além de permitir sintetizar visualmente a localização e dispersão de um conjunto 

de dados e a possível existência de outliers, o diagrama de extremos e quartis permite ainda 

avaliar a simetria ou enviesamento (afastamento de simetria) da amostra, como ilustrado de 

seguida: 

 
  

Figura 26 - Dados Simétricos 
 

Figura 27 - Enviesamento para a 
esquerda 

 

Figura 28 - Enviesamento para a 
direita 

 

Refira-se que, quanto mais estreitas forem as caixas centrais ou os bigodes, maior será 

a concentração de dados existentes nessa zona. 

Os diagramas de extremos e quartis são também muito úteis para comparar conjunto 

de dados, conforme ilustrado na Figura 40 do exemplo que segue esta secção. 

 

Variância e Desvio-Padrão 

Estudada a dispersão dos dados em relação à mediana, analisamos agora a sua 

dispersão em torno da média (ou centro de massa).  

Chama-se variância amostral, e denota-se por F�̀, à média dos quadrados dos desvios 

das observações relativamente à média amostral: 

F�̀ = 1�#(�" − �̅)��
"$� .  

(2.13) 

Para efeitos de inferência é preferível utilizar-se uma sua correção, denominada 

variância corrigida, 

F à � = �� − 1 F�̀ = 1� − 1#(�" − �̅)��
"$�  

 
(2.14) 

que possibilita uma estimação não enviesada da variância.  

Para um número de dados suficientemente grande será indiferente o uso de uma ou 

outra das fórmulas dado que os resultados de 	��	 e de 	 ��3�  são muito próximos. 

A expressão (2.13) pode ser dada por (2.15) se recorrermos às frequências absolutas 

dos k valores diferentes da variável: 
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F�̀ = ∑ �"(�" − �̅)�!"$� �  
 
(2.15) 

 

A variância exprime-se no quadrado da unidade de medida dos dados. Uma medida de 

dispersão dos dados em torno da média mais fácil de interpretar (uma vez que através da raiz 

quadrada recupera a unidade de medida da variável em estudo) é o denominado desvio 

padrão amostral, denotado por F`, F` = cF�̀	. (2.16) 
 

 

À semelhança da média, a variância e o desvio padrão são medidas influenciadas por 

todos os valores dos dados, pelo que são medidas pouco resistentes a alterações da amostra, 

muito especialmente se estas envolverem valores extremos.  

Em particular, são medidas não negativas que, muito embora não sejam afetadas por 

mudanças de origem dos dados, são afetadas por mudanças de escala. De facto, a variância e o 

desvio padrão da amostra ��	 , ��	 , … , ��	 , decorrentes da transformação linear dos dados 

originais �"	 = ; + ��", � = 1,… , � 

são dados por Fd� = ��F�̀  e  Fd = |�|F`. 

 

(2.17) 
 

De facto, 

Fd� = 1�#(�" − �f)��
"$� = 1�#(; + ��" − ; − ��̅)��

"$� = 1�#���
"$� (�" − �̅)� = ��F�̀ 

 

pelo que Fd = cFd� = |�|F`. 

 

De salientar ainda que entidades aleatórias têm geralmente variância e desvio padrão 

positivos. De facto, a dispersão é nula se e só se os dados observados são todos iguais (e 

portanto coincidentes com a média), o que reflete que a característica em estudo deva ter 

natureza determinística. 
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1.2.2 Dados Agrupados 

O agrupamento de dados em classes (intervalos reais) é relevante quando dispomos de 

dados de uma variável contínua ou discreta que assuma um grande número de valores 

distintos. 

Nestas condições, a amostra de dados, de valores no intervalo real [��:�,��:�], é 

distribuída por 9 intervalos reais, denominados de classes15, 

�̂ = �g6, g��, 		^� = �g�, g��, . . .		 , 		^! = �g!3�, g!�. 
 

Escolhendo g6 < g� < ⋯ < g!3� < g! de tal modo que g6 é menor ou igual a ��:� e g�  

é maior ou igual a ��:� (de forma a garantir que o intervalo �g6, g!� contenha todas as 

observações). 

A escolha do número de classes 9, bem como dos extremos das classes ij, ik, … , il 

não está sujeita a regras rígidas. As classes "̂ = �g"3�, g"�	, � = 1, 2, … , 9,	podem ter amplitudes m* = i* − i*3k	iguais ou diferentes. Contudo, para que a distribuição dos dados pelas classes 

seja feita sem ambiguidades é necessário que os intervalos sejam dois a dois disjuntos e que a 

sua união contenha todos os valores da amostra. 

Uma das regras utilizadas para a consideração do número de classes é a Regra de 

Sturges, que aconselha que se usem no grupamento dos dados 

9 ≅ W(gop��) + 1 = W qgop�6�gop�62r + 1 
(2.18) 

classes, onde W(s) denota o maior inteiro não superior a s. 

A amplitude de cada classe deverá ser uma aproximação razoável da divisão da 

amplitude total pelo número de classes,  

� ≅ ��:� − ��:�9 . (2.19) 

Escolhendo convenientemente g6, menor ou igual que o valor mínimo observado, 

constroem-se os intervalos: 

�̂ = �g6, g6 + ℎ�, 		^� = �g6 + ℎ, g6 + 2ℎ�, . . .		 , 		^! = �g6 + (9 − 1)ℎ, g6 + 9ℎ� 
 

onde	g6 + 9ℎ é o menor valor maior ou igual ao máximo valor. 

 

                                                 
15 Há autores que consideram classes da forma : "̂ = �g"3�, g"�	, � = 1,2,… , 9. 
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1.2.2.1 Frequências Absolutas e Relativas 

Chama-se frequência absoluta da classe W*, e denota-se por �", ao número de 

observações da amostra que pertencem à classe "̂. 
 Chama-se frequência relativa da classeW*, e denota-se por %", à proporção de 

observações da amostra que pertencem à classe "̂, i.e.: 

%" = �"� 		e	tem-se	#%" = 1!
"$� . 

Chama-se frequência absoluta acumulada da classe "̂ , e denota-se por &", ao 

número de observações da amostra inferiores ou iguais a g". 
Chama-se frequência relativa acumulada da classe "̂, e denota-se por Fi, à 

proporção de observações da amostra inferiores ou iguais a g" . 
As referidas frequências podem ser representadas na denominada tabela de 

frequências: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2 – Tabela de frequências dados agrupados 
 

Note-se que, nas tabelas de frequências de dados agrupados em classes existe perda de 

informação dos valores observados já que estes são substituídos por um intervalo. Tal perda 

de informação é no entanto compensada pela facilidade e simplificação de tratamento. 

A representação gráfica das frequências de dados agrupados em classes faz-se 

utilizando o chamado histograma. 

Neste tipo de gráfico, as classes são representadas no eixo das abcissas. Como as 

classes podem ter amplitudes iguais ou distintas, no eixo das ordenadas representam-se as 

correspondentes frequências (absoluta ou relativa) previamente normalizadas pela amplitude 

da classe 

W* +* ,* -* ./ 
�̂ �� %� &� (� ^� �� %� &� (� 

     ^! �! %! &! = � (! = 1 

TOTAL # �" = �!
"$�  # %" = 1!

"$�  
  

…
 

…
 

…
 

…
 

…
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ℎ" = �yzy	 ou ℎ" = {yzy	  com �" = g" − g"3�. 
 

 

 
 
 
 
 
  

Figura 29 – Histograma 
 

Note-se que, ℎ" = �yzy	 ou ℎ" = {yzy é a altura ℎ do retângulo de base �" = g! − g!3�. A 

normalização das frequências pela amplitude das classes tem a vantagem de a área de cada 

retângulo corresponder à frequência absoluta ou relativa da classe correspondente.  

Ao nível do ensino secundário, dado que as classes têm sempre igual amplitude, é 

comum usar-se a representação de histogramas com as frequências (absolutas ou relativas) 

não normalizadas pela amplitude das classes, já que o gráfico obtido é igual ao do da Figura 

29 a menos de um reescalonamento do eixo das ordenadas.  

Como referido, o resumo da amostra de dados numa tabela de frequências de dados 

agrupados em classes poderá implicar perda de informação caso essa tabela não venha 

acompanhada da amostra original de dados. Neste caso, para obter medidas de localização 

e/ou dispersão, considera-se a chamada hipótese de tabulagem que pressupõe que os 

indivíduos estão uniformemente repartidos pelas classes, ou seja, que em cada classe a 

proporção de indivíduos por unidade de amplitude de classe é constante. Medidas como a 

média, variância e desvio padrão são então calculadas sob a hipótese de tabulagem com base 

na variável das marcas (definida em 1.2.2.2). A diferença entre os valores obtidos e os que 

se obteriam com os dados originais denomina-se erro de tabulagem. 

 

1.2.2.2 Medidas de localização 

Moda 

		g1						g�					g�					g\ 	g!3�			g!3�	g! W* 

ℎ" 
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Chama-se classe modal da amostra classificada a toda a classe "̂ = �g"3�, g"� com 

maior altura que as classes vizinhas, i.e, a toda a classe "̂ tal que 

ℎ" = %"�" ≥ %"3��"3� = ℎ"3�		e		ℎ" = %"�" ≥ %"5��"5� = ℎ"5� 

com convenção de %6 = %!5� = 0. 

Note-se que, se as classes tiverem todas a mesma amplitude, a classe modal coincide 

com a classe "̂ tal que %" ≥ %"3�e%" ≥ %"5�. 
 

Chama-se classe modal (absoluta) da amostra classificada a toda a classe "̂ =�g"3�, g"� com altura máxima i.e, tal que %" ≥ %' 	, 8 = 1, 2, …	, 9. 
 

Quando pretendemos apenas um ponto para representar a classe modal absoluta 

"̂ = �g"3�, g"�	utiliza-se geralmente o ponto médio da classe 

01 = g"3� + g"2  

ou o ponto médio da classe ponderado pela frequência das classes vizinhas: 

01 = g"3� + %" − %"3��%" − %"3�
 + �%" − %"5�
 × �" (2.22) 

 

Média 

Quando não dispomos da amostra original de dados mas apenas da tabela de 

frequências dos dados classificados, a média amostral é calculada com base na chamada 

variável das marcas. 

Chama-se variável das marcas, e denota-se por |a, à variável que representa o ponto 

médio (ou marca) de cada classe 

�"a = g"3� + g"2 	.  

(2.20) 

Sob a hipótese de tabulagem, chama-se média da amostra classificada ao número 

real  

�̅ = �a< = 1�#�"�"a = #%"�"a.!
"$�

!
"$�  

 

(2.21) 
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Mediana 

Chama-se classe mediana da amostra classificada, à classe "̂ = �g"3�, g"� para a qual (" ≥ 0,50		e		("3� < 0,50 

 

Se quisermos apenas um ponto para representar essa classe, e à semelhança do 

representante da moda, considera-se o ponto médio  

 

0N = g"3� + g"2  

 

ou o ponto médio ponderado  

0N = g"3�	 + 0,5 − ("3�%" × �".  

(2.23) 

 

Quantis de ordem p 

Chama-se quantil de ordem Q, com 0 ≤ H ≤ 1, e denota-se por RS, ao valor real tal que 

pelo menos H × 100% das observações são inferiores ou iguais a esse valor e pelo menos (1 − H) × 100%  das observações são maiores ou iguais a esse valor. 

Deste modo, a classe "̂ = �g"3�, g"�	 que contém o quantil de ordem Q será a primeira 

classe cuja frequência relativa acumulada seja superior ou igual a p, i.e., que verifique (" ≥ H		e		("3� < H. 

 

Assim, a classe "̂	que contém o 1º quartil será tal que (" ≥ 0,25 e ("3� < 0,25 e a classe 

"̂ que contém o 3º quartil tal que (" ≥ 0,75 e 	("3� < 0,75. 

 

 

1.2.2.3 Medidas de Dispersão 

Amplitude total 

Chama-se amplitude total da amostra classificada à amplitude do intervalo �g6, g!�, 
i.e, 	 = g! − g6. (2.24) 

 
Variância e Desvio Padrão 
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Chama-se variância da amostra classificada ao número real: 

F�̀ = F`~� = 1�#��	"a − �a< 
�.!
"$�  

(2.26) 

Chama-se desvio padrão da amostra classificada ao número real: 

 F 	̀ = cF`	� . (2.27) 

 

Exemplo de aplicação: 

Um professor de Matemática, querendo estabelecer uma relação entre a classificação 

obtida no teste e o tempo de estudo, perguntou a 40 dos seus alunos quantas horas tinham 

estudado para esse teste. Os resultados obtidos, registados no ficheiro Dados.sav, foram os 

seguintes: 

Classificação Estudo (h) Sexo Classificação Estudo (h) Sexo 

7,90 

10,80 

12,00 

6,60 

12,70 

14,00 

8,70 

15,40 

10,50 

10,30 

6,00 

10,00 

12,00 

14,70 

13,80 

10,20 

15,00 

6,00 

13,00 

9,80 

3 

6 

8 

1 

9 

11 

3 

13 

6 

6 

0 

6 

9 

12 

11 

6 

13 

0 

10 

5 

M 

F 

F 

M 

M 

F 

F 

M 

M 

M 

M 

M 

F 

F 

F 

F 

M 

M 

F 

F 

13,80 

15,70 

11,30 

13,10 

17,40 

19,50 

10,00 

7,90 

7,20 

13,40 

14,20 

11,30 

12,90 

10,70 

12,40 

11,60 

7,90 

10,00 

9,80 

12,10 

11 

14 

8 

10 

16 

19 

6 

2 

1 

10 

11 

7 

10 

6 

9 

8 

3 

5 

5 

8 

M 

F 

M 

M 

F 

F 

M 

M 

M 

F 

F 

F 

M 

M 

F 

M 

M 

F 

F 

M 
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Para cada um dos 40 alunos amostrados, anotou-se o respetivo “Sexo” (variável 

qualitativa nominal), o número de horas de “Estudo” (variável quantitativa discreta) e a 

“Classificação” obtida no teste (variável quantitativa contínua). 

Dada a dimensão já significativamente elevada da amostra (� = 40), a construção das 

tabelas resumo de frequências destas variáveis será efetuada com recurso a suporte 

informático. Em particular, recorrendo ao programa estatístico SPSS. A introdução das 

variáveis no SPSS é feita na janela Variable View, colocando-se em Name os nomes das 

variáveis, em Type o seu tipo e em Measure a sua classificação: 

Figura 30 – Introdução de variáveis no SPSS 

 

Se no ficheiro de dados a variável qualitativa “Sexo” for inserida com valores 

numéricos representando as categorias (e.g., 0 e 1, representando F e M respetivamente), deve 

selecionar-se em Measure a escala nominal e fazer-se em Values a correspondência dos 

valores numéricos às respetivas categorias. 

Para tal, ao clicar em None na coluna Values abre-se a janela ValueLabels onde se 

deve atribuir a cada valor numérico a correspondente categoria da variável, clicando em Add 

para passar a inserir o valor/categoria seguintes. Finalmente, selecciona-se OK quando todos 

os valores tiverem associada a sua categoria: 

 

 
Figura 31 – Definição de variáveis qualitativas no SPSS 
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Seguidamente, na janela Data View, 

introduzir os valores observados de cada 

variável, selecionando na variável “Sexo” 

Masculino ou Feminino: 

 

 

 

 

Após a introdução dos dados, obtêm-se as tabelas de frequências através do 

comando:Analyse→ DescriptiveStatistics→ Frequencies 

Escolhem-se para Variable(s) as variáveis para as quais se pretende as tabelas de 

frequências, neste caso “Estudo” e “Sexo”, e carrega-se em OK, Figura 33. 

 
Figura 33 - Janela Frequencies do SPSS 

 

 

 Frequency Percent CumulativePercent 

Valid ,00 2 5,0 5,0 

1,00 2 5,0 10,0 

2,00 1 2,5 12,5 

3,00 3 7,5 20,0 

5,00 3 7,5 27,5 

6,00 7 17,5 45,0 

7,00 1 2,5 47,5 

8,00 4 10,0 57,5 

9,00 3 7,5 65,0 

10,00 4 10,0 75,0 

11,00 4 10,0 85,0 

12,00 1 2,5 87,5 

13,00 2 5,0 92,5 

14,00 1 2,5 95,0 

16,00 1 2,5 97,5 

19,00 1 2,5 100,0 

Total 40 100,0  
 

 Frequency Percent CumulativePercent 

Valid Masculino 21 52,5 52,5 

Feminino 19 47,5 100,0 

Total 40 100,0  
Tabela 3 - Tabela de frequências da variável “Sexo” – 
output do SPSS 
 

Tabela 4 – Tabela de frequências da variável 
 “Estudo” – output do SPSS 

 

Figura 32 – Atribuição de valores  às variáveis  no 
SPSS 



56 

Nas tabelas produzidas no Output, “Valid” representa as diferentes observações 

(valores de �"∗), “Frequency” a correspondente frequência absoluta (��), e “Percent” e 

“Cumulative Percent” a frequência relativa (%"
 e frequência relativa acumulada (("), 
respetivamente, em percentagem. 

Os gráficos de barras das frequências 

absolutas constroem-se no SPSS recorrendo ao 

comando Graphs → Legacy Dialogs → Bar. Na 

janela Bar Charts escolhe-se Simple e clica-se 

em Define. Na nova janela coloca-se a variável 

em estudo em Category Axis e clica-se em OK. 

O gráfico aparece na folha de Output sendo 

possível formatá-lo (mudar cores, legenda, 

tamanhos e tipos de letra, etc.) após clicar duas 

vezes sobre ele.  

 

 
Figura 35 – Gráficos de barras das variáveis Estudo e Sexo 

 

Da análise das tabelas e gráficos, facilmente se constata que a amostra é constituída 

por 21 alunos do sexo masculino e 19 alunos do sexo feminino. As horas que estes dedicam 

ao estudo variaram entre as 0h (mínimo) às 19h (máximo). Houve dois alunos que não 

estudaram para o teste e apenas um a estudar as 19h. 

A distribuição amostral do número de horas de estudo apresenta-se plurimodal com 

modas 01 = 0,01 = 1,01 = 3,01 = 6,01 = 8,01 = 10,01 = 11,01 = 13,01 = 16	e	01 = 19 

sendo 

Figura 34 – Construção do gráfico de barras no SPSS 
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01 = 6 

o mais frequente número de horas de estudo (moda absoluta). 

 

Os alunos da amostra estudam, em média, 7,68 horas 

�̅ = �� + �� + �\+. . . +��� = 0 + 0����×6 + 1 + 1����×� + 2��×� +	…	. + 19��×��40  

= 0,05 × 0 + 0,05 × 1 +⋯+ 0,025 × 19 ≅ 7,68 

 

sendo que os dados apresentam um desvio padrão 4,33 horas, correspondente a uma 

variabilidade de 18,74 horas^2. 

F� = 1�#��" − �̅
��
"$� = 	 ��0 − 7,68
� +⋯+ �19 − 7,68
��40 ≅ 18,74 

F = cF� = c18,74 ≅ 4,33 

 

A mediana apresenta um valor muito próximo da média, evidenciando uma possível 

tendência de simetria dos dados 

0N = �AB:� + �DAB5�E:�2 = 8 + 82 = 8 

sendo os 1º e 3º quartis dados por  

R� = ��6 + ���2 = 5		e	R\ = �\6 + �\�2 = 10,75. 
 

Depois de selecionadas as 

variáveis em estudo, as medidas de 

localização e dispersão podem 

obter-se no SPPS através do 

comando Analyse→Descriptive 

Statistics→Frequencies. Clica-se 

em Statisticse abre-se uma nova 

janela. Em Frequencies Statistics, 

escolhem-se as medidas 

pretendidas. 

 
Figura 36 – Determinação das medidas de localização e dispersão com o     

SPSS 
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Tabela 5 – Medidas de localização e dispersão da variável “Estudo” - Output do SPSS 
 

No Output do SPSS, as medidas são apresentadas na tabela Descriptive Statistics, (cf. 

Tabela 4), na qual “N” representa o tamanho da amostra (n), “Mean” representa a média (�̅), 

“Median” a mediana (0N), “Mode” a moda (01), “Std. Deviation” o desvio padrão (F), 

“Variance” a variância (F�), e “Percentiles 25, 50, 75” os 1º, 2º 3º quartis (R�, R�, R\), 

respetivamente. 

 

O diagrama de extremos e quartis pode ser representado através do comando Graphs 

→ Chart Builder, procedendo do seguinte modo: 

− seleciona-se Boxplot em Gallery; 

− clicando duas vezes sobre uma das opções de gráficos disponíveis, seleciona-se o tipo 

de gráfico pretendido (neste caso o 1- D Boxplot); 

− arrasta-se a variável em estudo para o X-Axis do diagrama de extremo e quartis que 

aparece em Chartpre view uses exemple data; 

− seleciona-se OK e o gráfico é apresentado no output do SPSS. 

 
Figura 37 - Construção de diagrama de extremos e quartis no SPSS 

 

No Output, clicando duas vezes sobre o gráfico abre-se uma janela que nos permite 

formatá-lo, nomeadamente mudar cores, legenda, tamanhos e tipos de letra, orientação, etc. 

O diagrama de extremos e quartis obtido para a variável “Estudo” (Figura 38) 

 

Statistics 

 
N 

Mean Median Mode 

Std. 

Deviation Variance 

Percentiles 

Valid Missing 25 50 75 

Estudo 40 0 7,6750 8,00 6,00 4,32872 18,738 5,00 8,00 10,75 
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Figura 38 – Diagrama de Extremos e Quartis  -output do SPSS 

 

indica que pelo menos 50% dos alunos da amostra estudaram entre 5 e 10h45min, e que pelo 

menos 25% estudaram menos (mais) de 5h (10h45min). O aluno que estudou 19h tem um 

comportamento bem distinto dos demais, figurando como outlier. 

Tirando de consideração o outlier, os dados parecem indicar uma distribuição 

simétrica, dado haver aproximadamente igual dispersão em torno da mediana (acima e abaixo 

8). 

A análise de dados estratificada por 

sexo pode ser feita, por exemplo, com 

recurso a diagramas paralelos de extremos 

e quartis. No SPSS, a construção deste 

gráfico é feito utilizando o comando: 

Graph → Chart Builder → Boxplot 

escolhendo agora Simple Boxplot e 

colocando em x-axis a variável categórica 

“Sexo” e em y-axis a variável contínua 

“Estudo”. 

 

 

 

Pela análise do diagrama de extremos e quartis, Figura 40, podemos concluir que é nos 

rapazes que se verifica menor tempo de estudo com 0h, enquanto que a rapariga que estudou 

mais tempo fê-lo 19h. O tempo mínimo de estudo das raparigas é de 3h e o tempo máximo de 

estudo dos rapazes é de 13h. Concluímos ainda que pelo menos 25% dos rapazes estudam 

Figura 39 – Boxplot comparativo no SPSS 
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menos (mais) que 3h (9h) enquanto que pelo menos 25 % das raparigas estudam menos 

(mais) que 6h (11h).  

 
Figura 40- Gráfico de extremos e quartis “Estudo” versus “Sexo” 

 
Dado o número significativo de valores distintos da variável “Classificação” a mesma 

foi classificada aplicando a regra de Sturges. A regra de Sturges indica que se agrupem os 

dados em cerca de 

9 = 	W�gop��
 + 1 = W q1 + gop�6�gop�62r = W q1 + gop�640gop�62 r ≅ 6 

classes de amplitudes  

�∗ = ��:� − ��:�9 = 19,50 − 6,005 = 2,25 

 

Por simplicidade de escrita/interpretação, consideraremos 6 classes de amplitudes � = 2,5. 

 

A classificação dos dados pode ser feita no SPSS recorrendo ao comando Transform → 

Visual Binning e procedendo do modo seguinte:  

− após arrastar a variável em estudo (“Classificação”) para Variables to Bin selecionar 

continue; 

− na nova janela, apresentada na Figura 41, selecionar em Scanned Variable List a 

variável em estudo; 

− colocar em Binned Variable o nome a dar à variável classificada (agrupada); 

− selecionar Make Cutpoints e, caso se pretendam classes de igual amplitude, na janela 

Make Cutpoints, apresentada na Figura42, selecionar Equal Width Intervals indicando 

em First Cutpoint Location o limite inferior da primeira classe, em Number of 
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Cutpoints o número de classes pretendidas e em Width a amplitude de cada classe (o 

SPSS calcula automaticamente a amplitude de cada classe podendo esta ser alterada 

manualmente); 

 

− clicar em Apply obtendo-se, por defeito, a tabela dos extremos inferiores das diversas 

classes (Figura 43). 

 
Figura 43 – Limites das classes no SPSS 

 

Para fazer corresponder a cada classe o respetivo intervalo, na janela Variable View, 

clicar no values da variável classificada (neste caso a) (Figura 44) e, na janela Value Labels, 

selecionar cada valor de classe associando-lhe em Label o intervalo respetivo, clicando em 

Change para efetivar a associação (Figura 45): 

 

Figura 41 – Janela Visual BinningSPSS 
 

 
Figura42 – Janela Make CutpointsSPSS 
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Figura 44 – Janela Variable View do SPSS 

 
Figura 45 – Janela Value Labels do SPSS 

 

Como anteriormente, a tabela de frequências da variável classificada pode então obter-

se a partir do comando Analyse→ Descriptive Statistics→ Frequencies 

Classificação  

 
Frequency Percent 

CumulativePerc

ent 

Valid [5,0;7,5[ 4 10,0 10,0 

[7,5;10,0[ 6 15,0 25,0 

[10,0;12,5[ 15 37,5 62,5 

[12,5;15,0[ 10 25,0 87,5 

[15,0;17,5[ 4 10,0 97,5 

[17,5;20[ 1 2,5 100,0 

Total 40 100,0  
Tabela 6-  Tabela de frequências da variável “Classificação” – output do SPSS 
 

A construção do histograma da variável 

“classificação” no SPSS é feita através do comando 

Graphs→Chart Builder. Em Gallery escolhe-se 

Histogram e clica-se duas vezes em Simple Histogram. 

Arrasta-se a variável “Classificação (Binned)” para x-

axis. Note-se que as barras ficaram separadas. Clicando 

duas vezes no gráfico, abre-se uma janela de 

formatação. Selecionam-se as barras e em Bar Options 

puxa-se o cursor para 100% e carrega-se em Apply: 

Figura 46 – Construção do histograma no SPSS 
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Figura 47 – Construção do histograma no SPSS 

 
 

 

Figura 48 – Histograma variável “Classificação” – output do SPSS 
 

Analisando o gráfico anterior verificamos que a variável “Classificação” tem uma 

distribuição amostral unimodal praticamente simétrica. A maioria dos alunos obteve 

classificação pertencente ao intervalo [10;12,5[, sendo que apenas um aluno obteve a 

classificação máxima algures no intervalo [17,5; 20[. A distribuição amostral das 

classificações tem moda: 

01 = g"3� + %" − %"3��%" − %"3�
 + �%" − %"5�
 × �" = 10 + 0,375 − 0,15�0,375 − 0,15
 + �0,375 − 0,25
 × 2,5 									≅ 11,60 
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Considerando a tabela de frequências da variável “Classificação” agrupada em classes, 

conclui-se que os alunos obtiveram em média 11,7 valores. 

 �̅ = 6,25 × 4 + 8,75 × 6 + 11,25 × 15 + 13,75 × 10 + 16,25 × 4 + 18,75 × 140 ≅ 11,7 

 

e que a classe mediana é [10,0;12,5[, de representante 11,67:  

 

�� = 0N = g"3�	 + 0,5 − ("3�%" × �" = 10 + q0,5 − 0,250,375 r × 2,5 ≅ 11,67 

 

sendo que os dados apresentam um desvio padrão 2,95 valores, correspondente a uma 

variabilidade de 8,71 valores^2. 

F� = 1�#��	"a − �a< 
�!
"$� = ��6,25 − 11,70
� +⋯+ �18,75 − 11,70
��40 	≅ 8,71 

F = cF� = c8,71 ≅ 2,95 

 

 Note-se contudo que os valores das medidas de localização e de dispersão obtidos com 

base na amostra classificada diferem ligeiramente dos obtidos considerando a amostra 

original de dados. 

Statistics 

 
N 

Mean Median Mode Std. Deviation Variance Valid Missing 

Classificação 40 0 11,5400 11,4500 7,90
a
 3,03525 9,213 

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown 
 

Tabela 7 – Medidas de localização e dispersão da variável “Classificação” não agrupada – output do SPSS 
 

Tal facto deve-se à perda de informação resultante do agrupamento da variável em classes e 

da consequente consideração da hipótese de tabulagem. 
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Figura 49 – Gráfico de extremos e quartis “Classificação” versus “Sexo” 

 

Comparando a classificação obtida entre rapazes e raparigas verificamos que, regra 

geral, as raparigas obtiveram melhores notas do que os rapazes. A classificação mínima no 

teste corresponde a um aluno do sexo masculino, enquanto que a classificação máxima 

corresponde a uma aluna do sexo feminino. As raparigas obtiveram menos classificações 

negativas do que os rapazes. As raparigas tiveram maior dispersão de notas. 

 

 

2. Regressão Linear 

2.1 Distribuições bidimensionais 

No estudo da estatística desenvolvido até ao 9º ano de escolaridade, os alunos estudam 

formas de descrever um conjunto de dados referentes à observação de uma única variável em 

cada indivíduo. No entanto, muitas vezes pretende-se estudar simultaneamente duas ou mais 

variáveis da população, com o objetivo de procurar eventuais relações existentes entre elas e 

descrever a forma como a variação de uma(s) influencia(m) ou se relaciona(m) com a 

variação de outra(s). Neste trabalho focar-nos-emos apenas no caso bidimensional (i.e., de 

duas variáveis) que procura dar resposta a questões do tipo:  

− A altura dos filhos está relacionada com a altura dos pais?  

− As horas de estudo influenciam a classificação obtida numa determinada prova?  

− O consumo das famílias está relacionado com os seus rendimentos?  
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Para estudar relações deste tipo há necessidade de recolher uma amostra aleatória de cada 

uma das variáveis, ou seja, uma amostra aleatória de dados bivariados, onde cada um dos 

indivíduos em estudo contribui com um par de valores:  ���, ��
, ���, ��
,…	, ��", �"
, … , ���, ��
 
 

Diagrama de Dispersão 

Como ilustrado na Figura 50, para evidenciar possíveis relações existentes entre duas 

variáveis utiliza-se o diagrama de dispersão ou nuvem de pontos, i.e., a representação 

gráfica cartesiana dos pares ordenados (��, ��) observados para cada indivíduo da amostra.  

Chama-se ponto médio ou centróide de (|,�) ao centro de gravidade da nuvem de 

pontos, i.e., ao ponto de ℝ2, de coordenadas ��̅, �f
, onde	�̅ e �f representam as médias 

amostrais das variáveis | e � respetivamente.  

 
Figura 50 – Diagrama de dispersão das variáveis “Classificação” versus “Estudo” 

 
 

2.2 Relação entre Variáveis. Correlação e Regressão. 

2.2.1 Covariância e correlação 

Dado um conjunto de observações ���", �"
�"$��  de duas variáveis |	e � a associação 

entre elas pode ser medida pelas chamadas medidas de associação.  

A covariância amostral dá-nos uma ideia da associação existente entre duas variáveis |	G	�, nomeadamente da dispersão de (|, �) em torno da sua média, ��̅, �f
, e denota-se por F`d: 

��,< �f
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F`d = 1�#��" − �̅
��" − �f
 = 1�#�"�" − �f�̅.�
"$�

�
"$�  

 
(2.28) 

De (2.28) verificamos que a covariância é a média do produto das distâncias de cada 

ponto ��",�"�	ao centro de gravidade ��,< �f
 e é expressa em unidades de medida de � por 

unidades de medida de �. 

Marcando na nuvem de pontos o ponto médio ��,< �f
 e traçando sobre ele retas 

paralelas aos eixos, a nuvem de pontos fica dividida em quatro quadrantes (I, II, III e IV), 

como ilustrado nas Figura 51 e Figura 52: 

 

 
Figura 51-  Covariância positiva Figura 52 - Covariância negativa 

 
Na Figura 51 a maioria das observações encontra-se nos I e III quadrantes. Assim, 

dado que os valores de ��" − �̅
 e de ��" − �f
 são positivos para observações ��", �"
 no I 

quadrante e negativos para observações ��", �"
	no III  quadrante, a soma em (2.28) e 

consequentemente F`d tende a ser positiva. Neste caso, diz-se que existe associação positiva 

entre as variáveis | e	�. Por outro lado, na Figura 52 a maioria das observações encontram-se 

nos II e IV quadrantes. Assim, dado que para observações ��", �"
	no II quadrante os valores 

de ��" − �̅
	são negativos e de ��" − �f
 são positivos, e que, para observações ��", �"
 no IV 

quadrante os valores de ��" − �̅
 são positivos e de ��" − �f
 são negativos, a soma em (2.28) 

e consequentemente F`d tende a ser negativa. Finalmente, se a covariância for nula, como e.g. 

no caso da Figura 53, diz-se que as variáveis | e � não estão associadas (linearmente). 

--

+ 

+ 

�̅ 

�f 

�̅ 

�f 
- 
- 
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Figura 54 – Covariância nula 

 

 

 

Tabela 8 – Sinal do produto �)* − )<
��* − �<
 por quadrantes 
 

Quanto maior for a covariância maior é a dispersão dos dados, no entanto, conforme 

ilustrado na Figura 54 o contrário não é necessariamente verdade. Apesar de existir dispersão 

dos dados, a covariância é nula dada a simetria quase perfeita da nuvem de pontos 

relativamente aos eixos. 

A expressão (2.28) presta-se mais a tornar evidente o significado da covariância como 

indicador do grau de relação linear entre duas variáveis (Pestana, 2002). 

Em particular, tem-se  �F`d� ≤ F`Fd (2.29) 

com�F`d� = F`Fd se e só se todos os pontos observados se encontram sobre uma a reta da 

forma: ��" − �f
 = ���" − �̅
 ⇔ �" = ; + ��" , com				; = �f − ��̅. 
 

De facto, do desenvolvimento da seguinte soma de quadrados (positiva),  1�#����" − �̅
 + ��" − �f
���
"$� ≥ 0 

Quadrante �)* − )<
 ��* − �<
 �)* − )<
��* − �<
 
I + + + 

II - + - 

III - - + 

IV + - - 

Figura 53 – Covariância nula 
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onde b denota uma qualquer constante real positiva, decorre 

 1�#�����" − �̅
� − 2���" − �̅
��" − �f
 + ��" − �f
���
"$� ≥ 0 

⇔ �� ∑ ��" − �̅
��"$� � − 2�∑ ��" − �̅
��" − �f
�"$� � + ∑ ��" − �f
��"$� � ≥ 0 

⇔ ��F�̀ − 2�F`d + Fd� ≥ 0 

 

onde F` e Fd denotam o desvio padrão das variáveis X e Y, respetivamente. 

Trata-se de uma desigualdade do 2º grau em �, que é não negativa se e só se possui no 

máximo um zero. Tal ocorre se e só se o valor do discriminante não for positivo, i.e., se 

 Δ ≤ 0 ⇔ 4F`d� − 4F�̀Fd� ≤ 0 ⇔ −F 	̀ Fd	 ≤ F`d	 ≤ F 	̀ Fd	 ⇔ �F`d� ≤ F`Fd. 
Finalmente,  

�F`d� = F`Fd ⇔ Δ = 0	 ⇔ ��F�̀ − 2�F`d + Fd� = 0 ⇔ 1�#����" − �̅
 + ��" − �f
���
"$� = 0 

o que obriga a serem nulas todas as parcelas  ���" − �̅
 + ��" − �f
 = 0, para	� = 1, … , �. 
 

Medida importante de informação sobre o tipo de relação entre as variáveis, 

nomeadamente sobre o grau de ligação linear entre elas, a covariância tem o forte 

inconveniente de ser afetada por mudanças de escala dos dados (embora não seja afetada por 

mudanças de origem dos mesmos). 

Em particular, a covariância da amostra ���", �"
�"$�		 até � decorrente das 

transformações lineares dos dados originais �"	 = ; + ��"  e  	�"	 = � + ��"., � = 1,… , � 

 

é dada por F�� = ��F`d. (2.30) 

De facto, 
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F�� = ∑ �� − �f
�� − �̅
�"$� � = ∑ �; + ��" − ; − ��̅	
�� + ��" − � − ��̅	
�"$� � = 

							= ∑ ���" − �̅	
���" − �̅	
�"$� � = ��F`d. 
Sendo fortemente afetada por mudança de escala nas observações, a covariância tem o 

forte inconveniente de depender das unidades de medida usadas. 

É portanto conveniente definir uma característica amostral, invariante perante 

transformações lineares dos dados. 

Chama-se coeficiente de correlação (de Pearson) das observações das variáveis X e 

Y, e denota-se por Ì d, ao número real: 

Ì d = F`dF`Fd.  
(2.31) 

 

De salientar que o coeficiente de correlação (de Pearson) da amostra bivariada não é 

senão a covariância dos correspondentes dados padronizados (o que a torna independente das 

unidades de medida de X e de Y) e é uma medida invariante para transformações lineares 

positivas dos dados. De facto, considerando a amostra padronizada:    

�" 	= �" − �̅F` = − �̅F` + 1F` �" 				e					�" 	= �" − �fFd = − �fFd + 1Fd �" 
(combinação linear da amostra inicial de dados) tem-se por (2.30) 
 F�� = 1F` 1Fd F`d = Ì d. 
 

Mais, para transformações lineares da forma �"	 = ; + ��"  e 	�"	 = � + ��"., � = 1,… , � 

e dado que F�� = ��F`	� , F�� = ��Fd	� 							e						F�� = ��F`d 

tem-se 

I�� = F��F�. F� = ��F`d|�|F`|�|Fd = � Ì d	FG	�� > 0	−Ì d	FG	�� < 0. 
 

Como F`Fd > 0		e  �F`d� ≤ F`Fd com�F`d� = F`Fd se e só se todos os pontos observados se 

encontram sobre uma reta, partilha do mesmo sinal da covariância e |Ì d| ≤ 1 com|Ì d| = 1 
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se e só se todos os pontos observados se encontram sobre uma a reta. A associação linear 

entre X e Y é tanto mais forte quanto mais próximo estiver de 1 o valor absoluto de	Ì d. Em 

particular se: 

• Ì d 	= 1	todos os pontos observados se encontram sobre uma reta de declive positivo; 

• Ì d 	≃ 1	os pontos observados encontram-se próximos de uma reta de declive positivo; 

• Ì d 	≃ 0	ausência de associação linear entre as variáveis; 

• Ì d 	≃ −1	os pontos observados encontram-se próximos de uma reta de declive negativo; 

• Ì d 	= −1	todos os pontos observados se encontram sobre uma reta de declive negativo. 

 Ì d 	= 1																												Ì d 	≃ 1																								Ì d 	= 0																							Ì d 	≃ −1																				Ì d 	= −1 

Figura 55 – Nuvens de pontos e respetivos coeficientes de correlação linear 
 

Importa ainda referir que a existência de correlação linear entre duas variáveis | e Y 

não garante todavia que uma seja a causa da outra, i.e., que | cause � ou � cause |. Tal 

assunção pode obviamente levar a conclusões descabidas. A respeito, Murteira e Black (1983) 

referem que 

 
“da existência de uma correlação elevada entre o número anual de casos de 
insolação e a produção de trigo, não se deve concluir que a produção de trigo faz 
aumentar os casos de insolação (ou o contrário). O que acontece é que ambos os 
fenómenos têm uma causa comum, os verões quentes, que originam geralmente 
boas colheitas e casos de insolação” (Neves, 2008, p.27). 

 

No exemplo a covariância entre as variáveis “Classificação” e “Estudo” 

F`d = 140 ��0 − 7,68
�6 − 11,54
 + ⋯+ �19 − 7,68
�19,5 − 11,54
� ≅ 13,09 

indica uma associação positiva entre as variáveis, apontando a tendência de que alunos que 

dedicam mais horas ao estudo obtenham, regra geral, melhores classificações. 

A interpretação da magnitude da covariância não tem interpretação simples dado 

depender das unidades de medida. Por curiosidade, admita-se que a quantidade de tempo de 

estudo para o teste era contabilizado em número de minutos, a covariância entre as variáveis 
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“classificação” no teste e “estudo em minutos” seria então F�� = 60 × F`d = 785,4, 

aparentemente bem maior, pesar de na realidade a associação entre as variáveis não ter sofrido 

qualquer tipo de alteração como se pode observar pela Figura 56: 

  

Figura 56 – Nuvem de pontos de “Classificação” versus “Estudo” (esquerda) e de “Classificação” versus 
“Estudo em minutos” (direita) 
 

Dado fazer sentido admitir-se que as horas de estudo influenciem a nota obtida no 

teste, da análise do valor 0,996 do coeficiente de correlação linear entre estas variáveis 

Ì d =	 F`dF`Fd ≅ 0,996						e			I�� = F��F�. F� 	≅ 0,996 

(o mesmo em qualquer dos casos), constata-se que é suficientemente próximo de 1 podendo 

admitir-se existência de uma relação linear forte entre as duas variáveis. 

 

2.2.2 Regressão – a reta dos mínimos quadrados 

Para além do estudo individual de cada variável, nalguns contextos interessa avaliar o 

efeito de uma ou mais variáveis sobre uma variável de interesse. Procura-se então um modelo 

que exprima o comportamento sistemático (médio) da variável de interesse Y, dita variável 

dependente ou resposta em função de outras variáveis ��, ��, … , �S, ditas independentes ou 

preditoras. Por outras palavras, consideramos que, dados os valores de ��, ��, … , �S os 

valores observados de Y são flutuações amostrais em torno de um modelo ¡(�/�) =%(��, … , �S). 
Quando a funcional f é linear estamos num contexto de regressão linear - simples 

quando se considere uma única variável explicativa, ou múltipla quando se considere mais do 

que uma variável explicativa. 



73 

No que segue consideraremos um contexto de regressão linear simples, i.e., recolhida 

uma amostra ���", �"
�	"$�� , a nuvem de pontos (com Y no eixo das ordenadas e X no das 

abcissas) e o valor do coeficiente de correlação linear, sugerem existir uma relação linear 

entre as duas variáveis, i.e., a nuvem de pontos situa-se em torno de uma reta e Ì d 	≃ 1.  

Pretende então determinar-se a equação da reta 

 � = ; + �� (2.32) 

 

que modele o melhor possível a variável Y, i.e., que melhore se ajuste ao conjunto de dados 

minimizando os erros obtidos na estimação de y. 

 

Para � = 1,… , �, seja �£" o valor estimado da variável resposta pela reta para �", i.e.,  

 �£" = ; + ��" , � = 1, 2, … , �. (2.33) 

 

Para cada observação ��", �"
, � = 1,… , �, a distância vertical entre o valor observado 

e o valor estimado da variável resposta  G" = �" − �£" (2.34) 

 

denomina-se erro ou resíduo observado, e tem-se 

  �" = ; + ��" + G" = �£" + G".  
   
(2.35) 

 

 

 

Figura 57 – Reta de regressão - valores estimados e erros observados 
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Na regressão linear usual, a estimação dos coeficientes ; e	� da reta que melhore se 

ajuste aos nossos dados é feita pelo método dos mínimos quadrados, i.e., determinando a e 

b tais que a soma dos erros seja nula e que minimizem a soma dos quadrados dos erros: 

 

_R¡ = #G"� = #��" − �£"
��
"$�

�
"$� = #��" − ; − ��"
��

"$�  
 
(2.36) 

Graficamente traduz-se em traçar a reta o mais próximo possível dos valores 

observados de Y, de tal modo que os quadrados das distâncias verticais entre os �" e os �£" seja 

mínima, ou seja, estamos a minimizar a soma dos quadrados dos desvios medidos na vertical 

entre cada ordenada observada e a correspondente ordenada estimada pela reta (Figura 57). 

A determinação dos coeficientes ; e � que minimizam a soma dos quadrados dos 

resíduos (ou desvio quadrático global) 

_R¡ = #��" − ;�" − �
��
"$�  

 

decorre da resolução do sistema de estacionaridade: 

>¤?
¤@¥_R¡¥; = 0	¥_R¡¥� = 0 				⇔ 				

>¤?
¤@#2��" − ; − ��"
�−1
 = 0�

"$� 	
#2��" − ; − ��"
�−�"
 = 0�
"$�

⇔
>¤?
¤@ #�" − ;� − �#�" = 0�

"$�
�

"$� 	
#�"�" − ;#�" − �#�"� = 0�

"$�
�

"$�
�

"$�
 

 

⇔
>¤?
¤@ �f − ; − ��̅ = 0	1�#�"�" − ;�̅ − � 1�#�"� = 0�

"$�
�

"$�
⇔ V; = �f − ��̅	� = F`dF�̀  

 

atendendo a que  1�#�"�" − ;�̅ − � 1�#�"� =	 1�#�"�" − ��f − ��̅
�̅ − � 1�#�"��
"$�

�
"$�

�
"$�

�
"$�  

 

= 1�#�"�" − �f�̅ − � ¦1�#�"� − �̅��
"$� §�

"$� 	= F`d − �F�̀ 
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os pontos de estacionaridade ; = �f − ��̅ e � = ¨©ª¨©B  

são mínimos de _R¡, dado que ¥�_R¡¥;¥; = 2� > 0 

e o determinante da Matriz Hessiana 

 

« = ¬
®¯B°±²¯³¯³ 		 	 ¯°±²¯z¯³	 	¯°±²¯³¯z ¯B°±²¯z¯z µ́

µ¶ = · 2� 2��̅	 	2��̅ 2∑ �"��"$� ¸, 
 

é positivo  

det(«) = ¥�_R¡¥;¥; × ¥�_R¡¥�¥� − ¥_R¡¥�¥; × ¥_R¡¥�¥� = 4�#�"��
"$� − 4���̅ = 4�� ¦1�#�"��

"$� − �̅§
= 4��F` > 0. 

 

Interpretação dos coeficientes a e b: 

� a= �< − m)<: representa a ordenada na origem da reta de regressão e, quando tal tenha 

significado biológico, corresponde ao valor esperado de Y quando o valor de x é nulo. 

� b= º)�º») = ¼)� ½�½): representa o declive da reta de regressão, i.e., a variação esperada da 

variável Y por cada variação unitária de X. 

 

Figura 58 – Demonstração coeficiente m 
 

∆�= 1
∆� = �£"∗ 	− �£" = � 

�£" = ; + ��" 
�" 

�£"∗ 

�" �"∗= �" + 1
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De facto, dadas duas observações de x tais que ∆� = 1, �" e �"∗ = �" + 1, tem-se: 

 �£"∗ = ; + ��"∗ = ; + ���" + 1
 = ; + ��" + � = �£" + � 
 

pelo que, para uma variação unitária de �, a variação de y é ∆� = �£"∗ − �£" = �. 

 

Da primeira equação do sistema de estacionaridade decorre que: 

� a soma dos resíduos é nula: 

#G" = 0�
"$� ;  

(2.37) 

 

� a média dos valores observados é igual à média dos valores estimados: �f = �£f"; (2.38) 

 

� a reta de regressão de y sobre x passa pelo centro de massa ��̅, �f
. 
 

de facto, 

#2��" − ; − ��"
�−1
 = 0 ⇔�
"$� #¿�" − �; + ��"�À�À�d£y 
ÁÂÂÂÃÂÂÂÄNy Å = 0�

"$� ⇔ #�"�
"$� = #�£"�

"$� ⇔ �f = �£f" 
 ⇔ �f = ; + ��fffffffff" ⇔ �f = ; + ��̅. 
 

2.2.2.1 Qualidade do ajustamento: Coeficiente de Determinação 

Uma vez estimados os coeficientes da reta de regressão, há que avaliar a sua 

adequabilidade analisando o grau de precisão atingido pelas respetivas estimativas. 

Esta análise, baseia-se na comparação dos valores observados com os valores preditos 

pelo modelo, e muito em particular na avaliação do quanto as predições baseadas na reta de 

regressão, �£", superam as predições baseadas simplesmente na média amostral de Y, �f. 

Tal é alcançado com base na decomposição da variabilidade total dos dados (que 

quantifica a variação total das respostas em torno da média estimada): 
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_RÆ = #��" − �f
��
"$�  

 
(2.39) 

em duas componentes:  

(i) a soma dos quadrados dos erros (que quantifica a variação total das respostas em 

torno da reta ajustada) – variação que o ajustamento não consegue explicar 

_R¡ = #��" − �£"
��
"$�  

 
(2.40) 

 

(ii) a soma dos quadrados da regressão (que quantifica a variação total dos valores 

preditos em torno da média estimada) – variação explicada pelo ajustamento 

_RÇ = #��£" − �f
��
"$� .  

(2.41) 

Em particular,  

_RÆ = #��" − �f
� = #���" − �£"
 + ��£" − �f
���
"$�

�
"$�  

 

																		= #��" − �£"
� +�
"$� #��£" − �f"
� + 2�

"$� #��" − �£"
��£" − �f
�
"$�  

 

																	= _R¡		 + _RÇ + 2#��" − �£"
��£" − �f
�
"$� = _R¡		 + _RÇ 

 
 
 
 
 
 
 
 

tendo em conta que �£" − �f = ���" − �̅
 e consequentemente 

#��" − �£"
��£" − �f
�
"$� = #��" − �f − ���" − �̅
����" − �̅
�

"$�  

 

																																														= �#��" − �f
��" − �̅
 − �� #��" − �̅
��
"$�

�
"$�  

 																																																																				= �È�F`d − ��F�̀É 
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																																																																= ¨©ª¨©B Ê�F`d − ¨©ª¨©B �F�̀Ë = 0. 

 

A decomposição variabilidade total  

 _RÆ									 = 								_R¡								 + 						_RÇ	 
 

 
(2.42) 

permite definir uma medida descritiva da qualidade do ajustamento, o denominado 

coeficiente de determinação.  

 

Em particular, de (2.42), tem-se 

1 = _R¡_RÆ + _RÇ_RÆ ⇔ _RÇ_RÆ = 1 − _R¡_RÆ 

 

pelo que, dado que o ajustamento é tanto melhor quanto mais próximos os valores preditos 

estiverem dos observados, i.e., quanto mais próximo de 0 for o valor de _R¡, o modelo de 

regressão será tanto melhor quanto mais próximo de _RÆ estiver	_RÇ, ou equivalentemente, 

quanto mais próximo de 1 for o valor de  
°±Ì°±Í. 

Chama-se coeficiente de determinação, e denota-se por Ç�, ao número real  

Ç� = _RÇ_RÆ 

 

 
(2.43) 
 

que quantifica a proporção da variabilidade de �	que é explicada pela regressão. 

Em particular, de (2.43) e por serem somas de quadrados, 0 ≤ _RÇ ≤ _RÆ 

pelo que 0 ≤ Ç� ≤ 1 (2.44) 
 

sendo o ajuste considerado tanto melhor quanto mais próximo de 1 for o valor de Ç�. 
 

No caso particular da regressão linear simples, o coeficiente de determinação coincide 

com quadrado do coeficiente de correlação de  X e Y: 

 Ç� = Ì d�  (2.45) 

de facto,  
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Ç� = _RÇ_RÆ = ∑ ��£" − �f
��"$�∑ ��" − �f
��"$�  

 
 

sabemos que ; = �f − ��̅  e  � = ¨©ª¨©B   logo: 

 

_RÇ = #��£" − �f
� = #�; + ��" − �f
� = #��f − ��̅ + ��" − �f
��
"$�

�
"$�

�
"$�  

 

																								= #����" − �̅
�� =�
"$� qF`dF�̀ r� #��" − �̅
� = qF`dF�̀ r� �F�̀ =�

"$�
�F`d�F�̀  

 
pelo que:  

Ç� = _RÇ_RÆ = ∑ ��£" − �f
��"$�∑ ��" − �f
��"$� = �¨©ªB¨©B�Fd� = Î F`dF`FdÏ
� = Ì d� . 

 

Refira-se ainda que dados bem ajustados não são, por si só, garantia de um modelo de 

qualidade. O coeficiente de determinação não deve ser considerado sozinho, mas sempre 

aliado a outros diagnósticos do modelo, uma vez que: 

� O valor de Ç� tende a aumentar com a diminuição do número de observações �.	 
• � = 2 ⇒ Ç� = 1, contudo uma reta de regressão ajustada baseada em duas 

observações não é em geral um bom instrumento de previsão. 

� O valor de	Ç� tende a aumentar com a variabilidade das observações da variável 

preditora. 

• Ç� poderá ser grande não devido à existência de uma relação linear mas 

simplesmente porque � variou numa amplitude muito grande. 

• Ç� poderá ser pequeno simplesmente porque não temos dados com 

variabilidade (informação) suficiente em � que permitam detetar uma relação 

linear existente na prática. 

 

2.2.2.2  Inferência do modelo de regressão linear 

Se as n observações fossem a totalidade da população de interesse, pouco mais haveria 

a dizer. Contudo, as n observações são geralmente uma amostra aleatória de uma população 
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maior. Sendo assim, a reta de regressão ajustada a uma amostra, �	 = 	;	 + 	��, é apenas uma 

estimativa de uma “reta populacional”: � = Ñ + Ò�. (2.46) 

 

Recolhendo novas amostras pertencentes à mesma população, o mais natural será cada 

amostra ter a sua reta de regressão ajustada, podendo ser diferente entre amostras. 

 
Figura 59 – Retas de regressão amostrais e populacional 

 

Admitindo, na população, a existência de uma relação funcional linear entre as 

variáveis preditora � e dependente �, com flutuação aleatória em torno dessa relação, 

representada pelo denominado erro aleatório Ó", será adequado estimar valor de � dado �, a 

partir do modelo de regressão linear �" = Ñ + Ò�" + Ó", �	 = 	1, . . . , �. (2.47) 

 

Para que o modelo produza valores credíveis de Y, os erros aleatórios �Ó"�"$��  deverão ser: 

− independentes: �o��Ó", Ó'� = 0, � ≠ 8	 
− de média nula: ¡�Ó"
 = 0 

− e homocedásticos (variabilidade constante): Õ�Ó"
 = Ö�. 

 

Tais pressupostos garantem que, dado um valor �", as variáveis��"�"$�� : 

− são independentes 

− de comportamento médio igual à reta populacional ajustada: ¡��"|�"
 = Ñ + Ò�" 
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− e variância constante: Õ��"|�"
 = Ö� 

 

No modelo de regressão linear gaussiano assume-se adicionalmente a normalidade16 dos 

erros aleatórios: Ó"~&�0, Ö�
, � = 1,… , �. 
 

Tal pressuposto torna o modelo adequado para modelar variáveis Y normalmente distribuídas �" ∼ &�Ñ + Ò�" , Ö�
, � = 1,… , �. 

 

 
Figura 60 - Consequências dos pressupostos do modelo linear gaussiano 

 

A hipótese de normalidade vem garantir que as estimativas de máxima verosimilhança 

de Ñ	e Ò, de variância mínima na classe dos estimadores lineares, coincidem com as 

estimativas obtidas pelo método dos mínimos quadrados. Adicionalmente, os pressupostos de 

erros normalmente distribuídos, de média nula e variância constante permitirão efetuar 

inferência de vários tipos17sobre os parâmetros desconhecidos do modelo: Ñ, Ò, e Ö�. 

Ajustado o modelo de regressão linear com base na amostra observada ���", �"
�	"$��  

�" = ; + ��" + G" = �£" + G" 
                                                 
16 Diz-se que X segue uma distribuição normal ou gaussiana de média populacional Ù e variância populacional Ö�, e denota-se                  		| ∼ &�Ù, Ö�
, se  

 X é variável aleatória contínua de função densidade de probabilidade dada por  
�Ú√�Ü G3	KBD©ÝÞß EB

simétrica relativamente a Ù. 
17 Como intervalos de confiança e testes de hipóteses 
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analisa-se a validade dos pressupostos do modelo com base nos valores observados da 

variável resíduos  

¡" = �" − �à"~&�0, Ö��1 − ℎ"
�,			com	ℎ" = 1� + ��" − �̅
��F�̀  

e, mais em particular, nos valores observados da variável resíduos padronizada, 

	¡�" = ¡"Öc1 − ℎ" ~&�0,1
. (2.48) 

Sob os pressupostos do modelo de regressão linear, os erros aleatórios Ó" para além de 

terem média nula e variância constante, são variáveis aleatórias não correlacionadas como a 

média ajustada �à". Deste modo o gráfico dos resíduos padronizados versus os valores 

ajustados �£" deverá apresentar uma mancha de pontos aleatória, com sensivelmente a mesma 

dispersão em torno do eixo dos ��, sem apresentar qualquer tipo de tendência, conforme o 

gráfico da Figura 61. Gráficos de resíduos com padrões como os ilustrados na Figura 62 são 

indicativos de problemas, nomeadamente de resíduos não aleatórios (gráfico da esquerda), 

heterocedásticos (gráfico do meio) e existência de outlier (gráfico da direita). 

 

 
Figura 61 – Gráfico dos resíduos padronizados vs valores ajustados 
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Figura 62 – Padrões indicativos de problemas 

 

A inspeção visual do pressuposto de erros aleatórios normais pode fazer-se recorrendo 

a histogramas, boxplots e ao papel de probabilidades da Normal dos resíduos, como ilustrado 

na Figura 63: 

 
Figura 63 – Histograma, boxplot e papel de probabilidades da Normal dos resíduos 

  

Quanto ao gráfico Normal P-P Plot importa ainda saber que no eixo das abcissas 

representa-se a probabilidade observada acumulada dos erros e no eixo das ordenadas a 

probabilidade acumulada que se observaria se os erros possuíssem distribuição Normal. Se os 

erros possuírem distribuição Normal, então os valores devem distribuir-se mais ou menos na 

diagonal principal. 

Retomaremos o exemplo para ilustrar como efetuar uma análise de regressão com o 

auxílio de SPSS. 
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Admitamos que se pretendem 

estimar as classificações obtidas no 

teste em função do tempo de estudo. 

Os coeficientes de correlação, 

de determinação e os coeficientes da 

reta de regressão podem ser obtidos 

facilmente através do comando 

Analyse → Regression → Linear 

 

 

Em Dependent colocamos a variável dependente, “Classificação”, e em 

Independent(s) a variável resposta em “Estudo”. Seguidamente clicamos em Statistics e 

selecionamos Estimatives e Modelfit seguido de Continue e OK. 

 

ModelSummary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,996
a
 ,992 ,992 ,27077 

a. Predictors: (Constant), Estudo 
b. DependentVariable: Classificação 

Tabela 9 – Coeficiente de correlação e de determinação – output do SPSS 
 
 

Coefficients
a
 

Model 

UnstandardizedCoefficients 

StandardizedCo

efficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 6,179 ,088  70,225 ,000 

Estudo ,698 ,010 ,996 69,732 ,000 

a. DependentVariable: Classificação 

Tabela 10 – Coeficientes da reta de regressão – output do SPSS 
 

Nos quadros de resultados obtidos, ilustrados nas Tabela 9 e Tabela 10, “R” representa 

o coeficiente de correlação de X e Y , “R Square” o coeficiente de determinação e os valores 

de B contidos em “Unstandardized Coefficients” representam os coeficientes da reta de 

regressão, nomeadamente de ; e �. Os restantes elementos desta tabela são relativos a testes 

de significância dos coeficientes não abordados neste trabalho. 

Figura 64 – SPSS estatísticas da regressão linear 
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Assim, o coeficiente de correlação I = 0,996 indica uma correlação linear forte entre 

as variáveis “Classificação” e “Estudo”, sendo a equação da reta de regressão ajustada  �£ = 6,179 + 0,698�. 

 

A proporção da variabilidade da variável “Classificação” que é explicada por este 

modelo de regressão a partir da variável “Estudo” é de  I� = 0,992. 

A representação gráfica da reta de regressão sobre a nuvem de pontos efetua-se no 

SPSS através do comando Analyse→ Regression→ Curve Estimation 

 

 
Figura 65 – Reta de regressão no SPSS 

 

obtendo-se no output o gráfico ilustrado na Figura 66. 

 
Figura 66 – Reta de regressão “Estudo” versus “Classificação”– output do SPSS 
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O histograma, boxplot e papel de probabilidade normal dos resíduos padronizados, 

ilustrados na Figura 67 não aparentam contrariar a hipótese da normalidade dos erros 

aleatórios. 

 
 

 

Figura 67 - Histograma, papel de probabilidades da Normal e diagrama de extremos e quartis dos 
resíduos - output do SPSS 
 

Para obter o histograma e o papel de probabilidade da Normal dos resíduos da figura 

anterior no SPSS, efetua-se o comando Analyse → Regression →Linear e, após escolher as 

variáveis dependente e independente, em plot selecionamos Histogram colocando em Y os 

resíduos padronizados (ZRESID) e em X os valores previstos padronizados (ZPRED), seguido 

de continue e OK. 

 
Figura 68 – Obtenção do histograma dos resíduos no SPSS 

 

Para além do histograma que surgirá no output, na janela Data View será guardada a 

variável com os valores dos resíduos padronizados (SRE_1) com a qual construímos o 

diagrama de extremos e quartis em Graph→ Chart Builder. 
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O gráfico dos resíduos padronizados versus os valores ajustados padronizados (Figura 

69), obtido no SPSS através do comando Graph → Chart Builder escolhendo o Scatter/Dot e 

a variável SRE_1, mostra aleatoriedade em torno da média zero, com valores entre os limites 

-2 e 2, não evidenciando qualquer tipo de tendência. 

 

 
Figura 69 – Gráfico de resíduos padronizados versus valores ajustados padronizados 

 

Uma vez que o histograma da variável “Classificação” revela uma distribuição 

simétrica próxima da Normal, que o coeficiente de correlação evidencia uma correlação linear 

forte entre as variáveis em estudo e que os pressupostos dos erros aleatórios parecem estarem 

a ser verificados, será válida a aplicação do modelo de regressão linear anteriormente obtido 

para estimar a “Classificação” em função do “Estudo”. 

 

2.3. A regressão linear inversa 

Nesta seção chama-se a atenção para o facto de que, ao contrário do cálculo da 

covariância ou da correlação, numa análise de regressão, o papel da variável resposta e 

preditora não é comutativo. 

A reta de regressão de Y sobre x, �£ = ; + �� 

usa o critério de minimizar a soma dos quadrados das distâncias verticais (paralelas ao eixo 

dos yy) dos pontos à reta, ou seja, a e b são tais que minimizam ∑ ��" − �£"
��"$�  por forma a 

estimar o melhor possível o valor de Y dado um valor x da variável preditora. 
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Quando o objetivo reside na estimação de X dado um valor observado de Y, deve 

obter-se a reta de regressão inversa, i.e., a reta de regressão de X sobre y, �£ = � + �� 

que minimiza a soma dos quadrados das distâncias horizontais (paralelas ao eixo dos xx) dos 

pontos à reta, ou seja, c e d são tais que minimizam ∑ ��" − �£"
��"$� . 

Reescrevendo a reta �£ = � + �� no eixo cartesiano usual, tem-se � = ;∗ + �∗�£, com ;∗ = −�/� e �∗ = 1/�. 

 

 
Figura 70 – Reta de regressão estimação de � em função de	) e de ) em função de � 

 
Embora ambas as retas passem pelo centro de massa ��̅, �f
, dada a forma como se 

definem os erros que visam minimizar, elas são geralmente diferentes (exceto se �Ì ,d� = 1). 

Deste modo, é incorreto utilizar-se a regressão de y sobre x para efetuar previsões de x 

dado um determinado valor de y. 

 
 

2.4 A regressão linear nos manuais escolares 

A regressão linear simples, no contexto meramente descritivo de ajuste da reta de 

regressão, é lecionada no 10º ano de escolaridade, fazendo parte dos programas de 

Matemática A e B. Para observar o rigor matemático com que este tema é abordado nos 

manuais escolares adotados, analisamos quatro manuais: 

Manual A: Autores: Maria Augusta Ferreira Neves, Luís Guerreiro, António Leite,    

Armando Neves 

Título: Matemática A, 10º Ano – Estatística 

Editora: Porto Editora 

 

 

�£ = ; + �� � = ;∗ + �∗�£ 

� � 

� � 
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Manual B: Autores: Belmiro Costa, Ermelinda Rodrigues 

Título: Novo Espaço, 10º Ano – Parte 2 

Editora: Porto Editora 

 

Manual C: Autores: Ana Maria Brito Jorge, Conceição Barroso Alves, Cristina 

Cruchinho, Graziela Fonseca, Judite Barbedo 

Título: Matemática A 10º ano – Parte 3 

Editora: Areal 

 

Manual D: Autores: Cristina Negra, Emanuel Martinho  

Título: Matemática A – volume I 

Editora: Santillana - Constância 

 

Após a análise destes quatro manuais constatou-se que em todos não são apresentadas 

fórmulas explícitas para os coeficientes de regressão, privilegiando-se o uso da máquina de 

calcular gráfica para o ajuste da reta de regressão. 

Verificou-se ainda que, erroneamente, se induz a utilização da mesma reta de 

regressão para estimar tanto os valores de �	dado � como os valores de y dado �. Dada esta 

“confusão”, em alguns exercícios verificamos que não é mesmo claro qual das variáveis se 

pretende afinal estimar. 

Pensamos que o erro frequentemente encontrado revela desconhecimento por parte dos 

docentes e dos responsáveis pela elaboração dos manuais, de que a reta de regressão (obtida 

para estimar os valores de y com base em valores conhecidos de x) é distinta da reta de 

regressão inversa (obtida para estimar os valores de x com base em valores conhecidos de y). 

Induzidos em erro, muitos dos professores de Matemática do ensino secundário 

desconhecem as diferenças descritas na secção 2.3 deste trabalho, lecionando 

inadequadamente o uso da regressão. Surpreende-nos que estas questões não sejam levantadas 

com frequência dado a máquina de calcular gráfica ter funções distintas para o ajuste da reta 

de regressão e da reta de regressão inversa (trocando L1 por L2). 

Importa salientar que, entre os diversos manuais consultados, encontramos um que 

apresenta (quase) corretamente este tema. Trata-se do manual D onde se pode ler a este 

respeito 
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“A reta de regressão, de equação �	 = 	0,797� + 121,282, foi construída para, dado o 
peso �, em kg, de um jogador prever a altura �, em cm, do mesmo (...). Os erros 
cometidos, relativamente aos valores de � medidos e os valores previstos são os 
comprimentos dos segmentos de reta assinalados na figura (...). A equação da reta 
de regressão é determinada, utilizando ferramentas matemáticas, de forma a 
minimizar a acumulação destes comprimentos (...). Percebe-se assim, que é possível 
utilizar a equação desta reta para prever valores da altura dado o valor do peso, mas, 
no entanto não se pode utilizar esta equação para prever o valor do peso dado o 
valor da altura” (Negra & Martinho, 2010, pp. 181-182). 

 

Ressalve-se apenas que, na frase sublinhada deveria antes dizer-se: 

“A equação da reta de regressão é determinada, utilizando ferramentas matemáticas, de forma 

a minimizar a acumulação dos quadrados destes comprimentos”, a qual, como demonstrado 

em (2.37), anula a acumulação dos referidos comprimentos. 

Por outro lado, de entre os manuais consultados onde se identificou a referida 

“confusão”, selecionamos dois em que se propõe explicitamente a utilização da mesma reta de 

regressão para estimar tanto o valor de x como o valor de y. No manual A pode ler-se: 

“A reta de regressão adapta-se à nuvem de pontos (…). Isso significa que, se 
conhecermos o valor de uma variável, a partir da reta de regressão obtemos, de uma 
forma aproximada, o valor esperado da outra variável. Em linguagem estatística 
dizemos que podemos inferir o valor de � para um dado valor de � ou vice-versa” 
(Ferreira; Guerreiro; Leite & Neves, 2009, p.144). 

 
O erro na afirmação sublinhada é reforçado no manual pela ilustração que a acompanha 

(Figura 71). 

 
Figura 71 – Exemplo apresentado no manual A, p.144 
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Na página 233 do manual B, pode encontrar-se o seguinte problema: 

“Uma sondagem térmica numa zona sísmica permitiu obter valores da temperatura, 
em graus Celsius, a diversos níveis de profundidade. 

 

Profundidade (m) 0 50 80 100 125 150 200 

Temperatura (ºC) 15 38 60 78 120 130 160 

 
Faz uma estimativa para a temperatura quando a profundidade é de 90m e uma 
estimativa para a profundidade no caso de a temperatura ser de 100ºC.” 

 

A nosso ver a resolução apresentada no manual é claramente errada (Figura 72). 

 
Figura 72 – Resolução apresentada no manual 

 

De facto, no problema proposto tem-se: �" �" �"� �"� �"�" 0 15 0 225 0 

50 38 2500 1444 1900 

80 60 6400 3600 4800 

100 78 10000 6084 7800 

125 120 15625 14400 15000 

150 130 22500 16900 19500 

200 160 40000 25600 32000 

Σ�" = 705 Σ�" = 601 Σ�"� = 97025 Σ�"� =68253 Σ�"�" = 81000 
 

pelo que a reta de regressão dos mínimos quadrados que permite estimar os valores da 

temperatura (variável y) em função da profundidade (valores de x) é dada por 

�£ = ; + ��,    com  ; = �f − ��̅  e  � = ¨©ª
¨©B

. 



92 

De  

F`d = 1
� # �"�" − �̅�f

�

"$�
= 81000

7 − 100,71 × 85,86 ≅ 2924,467971 

e 

F�` = 1
� # �"� − �̅� = 97025

7 − 100,71� ≅ 3718,210186
�

"$�
 

decorre 

� = F`d
F�̀ = 0,7866. 

Adicionalmente, de  

�̅ = 1
� # �"

�

"$�
= 705

7 ≅ 100,71   e   �f = 1
� # �"

�

"$�
= 601

7 ≅ 85,86 

tem-se 

 ; = �f − ��̅ = 85,86 − 0,7867 × 100,71 ≅ 6,6265 

pelo que 

 

 

sendo a estimativa para a temperatura quando a profundidade é de 90m de 77,4ºC 

�£ = 0,7867 × 90 + 6,6265 ≅ ââ, ã°å 

conforme apresentado no referido manual. 

Contudo, para prever a profundidade com base nos valores observados da temperatura, 

e admitindo que faz sentido esta previsão, deve usar-se a reta de regressão inversa de X sobre 

�, dada por 

�£ = � + ��,    com  � = �̅ − ��f  e  � = ¨©ª
¨ªB

. 

De 

Fd� = 1
� # �"� − �f� = 68253

7 − 85,86� ≅ 2378,488971
�

"$�
 

decorre  

� = 2924,467971
2378,488971 ≅ 1,2295  e   � = 100,71 − 1,2295 × 85,86 ≅ −4,8549 

pelo que 

 

 

�æ = j, âçèè) + è, èãké 

)æ = −ã, çéãê + k, »»êé� 
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e a estimativa para a profundidade quando a  temperatura é de 100ºC é 118,1m 

)æ = −ã, çéãê + k, »»êé × 100 ≅ kkç, k 

e não 118,7m, como apresentado no manual. 

 

Tal diferença de valores deve-se ao facto de os autores do manual terem (erradamente) 

utilizado a mesma reta de regressão �£ = 0,7867� + 6,6265 para estimar quer os valores da 

variável y quer os valores da variável x: 

� = 0,7867 × 90 + 6,6265 ⇔ � ≅ ââ, ã°å 

100 = 0,7867� + 6,6265 ⇔ ) ≅ kkç, âë 

 

Torna-se pois urgente alertar para esta temática professores e responsáveis pela 

elaboração dos manuais, com o objetivo de efetuar as devidas correcções. 

A utilização em sala de aula de software dinâmico pode desempenhar aqui um papel 

importante na visualização das diferenças entre as duas retas. 

O programa livre GeoGebra, de utilização frequente no ensino básico e secundário, é 

um desses programas que permite visualizar, de modo dinâmico, a alteração das retas de 

regressão quando se comutam as variáveis bem como a estimação dos valores de uma variável 

com base em valores da outra. 

Tal ferramenta, é, na nossa opinião, muito útil para alertar para as diferenças entre reta 

de regressão e reta de regressão inversa e deveria fazer parte dos recursos didáticos a utilizar 

em sala de aula. 

Finalizamos esta secção, apresentando como utilizar o GeoGebra em contexto de sala 

de aula para o ensino da regressão linear, e em particular como podemos obter uma 

representação simultânea da reta de regressão e da reta de regressão inversa sobre uma mesma 

nuvem de pontos evidenciando-se, desta forma, a diferença entre estas duas retas. 

 A exposição será baseada na resolução do problema anterior recorrendo-se a este 

software. 
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Abrindo a folha de cálculo em vista introduzem-se 

os valores das variáveis. Com o rato selecionam-se 

as duas colunas das variáveis e seguidamente clica-

se em Análise de Regressão Bivariada: 

 
 
 
 

 
 

Abre-se uma nova janela onde se seleciona Gráfico de dispersão e escolhe-se Linear 

em Modelo de Regressão, visualizando-se a equação da reta de regressão ajustada, bem 

como a sua representação gráfica sobre a nuvem de pontos. Colocando-se em �	o valor da 

variável preditora o programa devolve automaticamente o valor de � estimado pelo 

modelo ajustado (Figura 74). 

 

 
Figura 74 – Geogebra - reta de regressão para estimação da temperatura 

 

Com o apoio do GeoGebra podemos facilmente verificar que se estima uma 

temperatura de 77,43ºC para a profundidade de 90m. 

Para obter a equação e representação gráfica da reta de regressão inversa basta trocar 

as variáveis nos eixos (X: coluna B e Y: coluna A) usando o botão no canto inferior esquerdo 

da janela (Figura 75). 

 

Figura 73 – Análise de regressão 
bivariada no Geogebra 

Selecionando Gráfico de 
dispersão obtém-se a 
nuvem de pontos.  
SelecionandoGráfico de 
resíduos obtém-se a nuvem 
de pontos dos resíduos. 
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Figura 75 – Geogebra – reta de regressão para estimação da profundidade 

 

 

Colocando agora em �	os valores de temperatura obtém-se automaticamente em � os 

valores da profundidade estimada. Constatamos então que se deveria ter estimado uma 

profundidade de 118,10 quando a temperatura é de 100°ì. 

Uma das vantagens de utilização do software GeoGebra é o seu potencial dinâmico 

que nos permite visualizar automaticamente as mudanças produzidas sempre que alteramos 

um ou mais pontos no conjunto de pontos observados.  

Em particular, no caso da regressão linear podemos visualizar as alterações no 

coeficiente de correlação e nas equações e gráficos das retas estimadas. 

É ainda possível efetuar no GeoGebra a apresentação simultânea da reta de regressão 

e da reta de regressão inversa sobre uma mesma nuvem de pontos. Esta representação é 

extremamente útil para salientar a referida diferença entre os dois modelos. 

Para o efeito, devemos selecionar as duas 

primeiras colunas da folha gráfica e, com o botão do 

lado direito do rato, selecionar criar →  lista de 

pontos. Será então criada uma variável bivariada, 

denominada, por defeito, pelo GeoGebra de lista1 

(nome que pode ser alterado nas propriedades da lista 

de pontos), que contém todos os pontos da amostra de 

dados ���", �"
�"$�� . 

Estima � em função de � e vice-versa 

Figura 76 – Lista de pontos no Geogebra 
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Do mesmo modo, selecionando a coluna A e, com o botão do lado direito do rato, 

selecionar criar →  lista. Criamos ainda a lista2 que contém os valores de A e selecionando a 

coluna B, a lista3, que contém os valores de B. 

O cálculo do coeficiente de correlação, do centro de massa, da reta de regressão � em 

função de � e da reta de regressão de � em função de � efetuam-se então introduzindo na 

linha de comandos CoeficienteCorrelação[lista1], (Media[lista2],Media[lista3],  

RetadeRegressão[lista1] e RegressãoLinearX[lista1], respetivamente. 

As duas retas podem ser distinguidas por cores diferentes selecionando a equação da 

reta, escolhendo propriedade dos objectos com o lado direito do rato e escolhendo em cor a 

cor pretendida (Figura 77). 

 
Figura 77 – Retas de regressão � em função de ) e ) em função de � 

 

Usando o GeoGebra, facilmente se observa que a reta de regressão e a reta de 

regressão inversa são ligeiramente diferentes (dado o valor próximo de 1 do coeficiente de 

correlação linear), devendo usar-se a reta a vermelho 

� = 0,79� + 6,63 

para estimar a temperatura em função da profundidade  

� = 90 ⟹ � ≅ ââ, ã°å 

e a reta a azul  

� = −4,8549 + 1,2295� ⟺ � = 3,9487 + 0,8133�	 
para estimar a profundidade em função da temperatura � = 100 ⟹ ) ≅ kkç, kë 

A resolução apresentada no respetivo livro previa uma temperatura de 118,70.  
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A diferença  

118,7 − 118,1 = 0,60 

não é elevada pois Ì d ≅ 0,98 é próximo de 1. O que é reforçado pela Figura 77, com as duas 

retas muito próximas uma da outra. 

 

Alterando um ou mais pontos da lista1, quer o coeficiente de correlação e centro de 

massa quer as duas retas de regressão são automaticamente ajustadas à nova nuvem de 

pontos, permitindo visualizar facilmente as diferenças entre as duas retas de regressão cuja 

interseção ocorre sempre no centro de massa��̅, �f
 (Figura 78): 

 

 
Figura 78 – Novo ajuste das retas de regressão � em função de ) e ) em função de � 

 

A reta que estima a profundidade em função da temperatura será agora: 

� = −81 + 1,93� ⇔ � = 41,9689 + 0,5181� 

para uma temperatura de 100ºC 

� = 100 ⇒ � ≅ 93,80. 
A diferença  

118,7 − 93,8 = 24,90 

é agora maior uma vez que Ì d = 0.89 < 0.98.  

Dado que o valor do coeficiente de correlação diminuiu, as duas retas da Figura 78 estão mais 

afastadas quando comparadas com as retas da Figura 77. 
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De referir ainda que as funcionalidades do GeoGebra no ensino da Estatística não se 

limitam à regressão linear. Este software pode ser utilizado no âmbito da estatística descritiva 

para construir tabelas de frequências, efetuar as usuais representações gráficas (gráficos de 

barras, histogramas, boxplots), bem como no cálculo de medidas de localização e dispersão 

(moda, média, mediana, variância, desvio padrão e os quartis). 

A título de curiosidade para a coluna A, as medidas de desempenho usuais podem 

obter-se através dos comandos Média[lista2], Moda[lisat2], Mediana[lista2], Variância[lista2] 

e DesvioPadrão[lista2], Q1[lista2] e Q3[lista2]. 

Dado que qualquer alteração de um ou mais valores dessa lista produz a alteração 

automática dos valores de todas essas medidas e gráficos, a utilização destas funções do 

Geogebra é muito útil para ilustrar a sensibilidade das medidas de localização e de dispersão 

face a alterações dos dados. 

 

Exemplo 2: 

No manual C nas páginas 82 e 83 podemos encontrar o seguinte problema e a respetiva 

resolução: 

“O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é uma medida comparativa que 
engloba três dimensões: riqueza, educação e esperança média de vida. Desde 1993 
que as Nações unidas elaboraram um relatório anual que incide sobre o cálculo 
deste índice e sobre outros factores considerados importantes. Na tabela seguinte 
foram registados os valores de IDH de alguns países, desde 1975, de cinco em cinco 
anos: 

 

 

 
 

 
 
Considerando apenas os dados relativos a Portugal, obtém-se um coeficiente de 
correlação de 0,98.  
Supondo que esta tendência se mantém, poderemos, graficamente, recorrer à reta de 
regressão, para estimar qual o IDH português previsível para 2008: 
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ou usando a equação da reta obtida, fazemos � = 2008 − 1975 = 33 e � =
0,004 × 33 + 0,7926 ≈ 0,92. Este será, então, o índice para Portugal em 2008. 
Usando a calculadora 

 
 
encontramos um valor para IDH próximos de 0,926 que pode ser comprovado se 
recorrermos à expressão da reta de regressão, (…). Inversamente, também 
poderemos querer saber o ano em que Portugal atingiu o índice 0,850. Usando a 
equação da reta � = 0,004� + 0,7926 e subsituindo y por 0,85 vem 0,004� +
0,7926 = 0,85 ⟺ � ≈ 14. Concluindo que tal aconteceu por volta de 1989” 
(Brito, Alves, Crucinho, Fonseca & Barbedo, 2012). 

 
Os autores do manual C começam por fazer a previsão para IDH graficamente e 

seguidamente usando a equação da reta. Tal parece sugerir que são duas resoluções distintas, 

quando na realidade ambas as resoluções usam a equação da reta. Note-se que não é possível 

representar o gráfico da reta ajustada sem usar a equação da reta em pelo menos 2 pontos. O 

mesmo acontece com o uso da calculadora. 

Já a questão “(...) inversamente, também poderemos querer saber o ano em que 

Portugal atingiu o índice 0,850 (...)” é ambígua no que respeita a qual das variáveis se 

pretende então estimar. Não é claro se a questão pretende saber o ano em que se estima que 

Portugal atinja um IDH de 0,850 (i.e., se 0,850 se trata de uma previsão), situação em que a 

resolução apresentada estará correta; ou se a questão pretende estimar o ano em que Portugal 

atingiu um IDH de 0,850 (i.e., 0,850 é um valor observado e não uma previsão) e então a 

resolução apresentada não estará correta. 
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Conclusão 

 
 

Fruto de um longo caminho, este trabalho revelou-se um desafio que me valorizou 

tanto pessoalmente como profissionalmente. 

A escolha deste tema foi motivada pelo gosto sentido pela Estatística e pelo papel que 

a mesma ocupa nos currículos escolares e na sociedade. No seu quotidiano, os cidadãos são 

confrontados com vários tipos de informação transmitida, em grande parte, pela comunicação 

social. Frequentemente, a informação surge acompanhada de gráficos, tabelas e de linguagem 

estatística. Torna-se assim fundamental que o aluno lide desde cedo com esse tipo de 

informação por forma a saber interpretá-la com espírito crítico. Felizmente, os currículos têm 

vindo a sofrer reformas no sentido de desenvolver nos alunos tais competências. Neste 

trabalho, com o objetivo de analisar o peso relativo que o tema Estatística possui nos 

programas curriculares, analisámos os programas curriculares desde o aparecimento das 

matemáticas modernas, época em que o tema foi introduzido nos currículos do ensino 

secundário, até à data. Ao observarmos o peso atribuído pelos programas de Matemática às 

temáticas de Probabilidades e Estatística verificámos que este é ainda muito inferior quando 

comparado com o peso de outros temas presentes nesses programas. Além disso verificámos 

também que é um tema muitas vezes descorado ou tema que não conquista a atenção 

desejável por parte dos professores. 

Muito embora os alunos sejam confrontados desde muito cedo com o tema da 

Estatística, ao longo da Prática de Ensino Supervisionada podemos constatar, que muitos não 

conseguem compreender/interpretar os conceitos lecionados, limitando-se a aplicar 

mecanicamente fórmulas e técnicas.  

Dada a relevância do tema, parece-nos que a Estatística, muitas vezes relegada para 

segundo plano, deveria ocupar um lugar de maior destaque nos currículos escolares, 

principalmente no 3º ciclo, devendo incrementar-se o rigor matemático na apresentação dos 

conceitos, contextualizando-os e relacionando-os com aplicações reais.  

Achámos assim pertinente a elaboração deste trabalho direcionado aos professores, no 

qual apresentamos formalmente alguns conceitos de estatística descritiva, de regressão linear, 

suas propriedades e pressupostos para fins inferenciais. No âmbito da regressão linear, 

salientamos a importância de estabelecer claramente qual a variável para a qual se pretende 
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modular o comportamento médio, bem como a diferença entre regressão linear e regressão 

linear inversa apresentadas de forma incorreta em diversos manuais escolares. 

Visando alertar os professores para tal incorreção, analisámos quatro manuais 

escolares, apresentando as secções dedicadas à reta de regressão e à reta de regressão inversa 

acompanhadas de exemplos de aplicação resolvidos incorretamente nos manuais, apontando e 

corrigindo os erros detetados e alertando para a necessidade de que tal equívoco seja 

divulgado para que possa ser retificado.  

Uma vez que a diversidade de estratégias e recursos se revelam importantes no 

processo de ensino aprendizagem com vista ao sucesso e motivação dos alunos, apresentámos 

adicionalmente neste trabalho recursos informáticos que podem ser utilizados em sala de aula 

no ensino da Estatística como complemento à máquina de calcular. Tais meios permitem a 

exploração prática dos conceitos, evitando que a estatística se limite à aplicação rotineira de 

cálculos maçadores carecidos de significado. Recorremos ao programa dinâmico Geogebra 

que, sendo gratuito, se revela uma mais valia no ensino da Estatística ao permitir visualizar 

automaticamente as mudanças produzidas nos gráficos e medidas estatísticas sempre que 

alteramos um ou mais pontos na amostra de dados observados.  

Recorremos ainda ao programa estatístico SPSS, talvez um pouco avançado para uso 

direto dos alunos do 3º ciclo do ensino básico e do ensino secundário, mas útil para os 

professores na preparação das aulas, dada a versatilidade de ferramentas estatísticas 

implementadas.  

Anexamos ainda a este relatório uma ficha de trabalho realizada em sala de aula 

(Anexo I), com a respetiva resolução em Excel, elaborada com o propósito de mostrar aos 

alunos as potencialidades desta ferramenta do Office no âmbito da Estatística, e fomentando a 

sua utilização noutras áreas de estudo, nomeadamente na construção de gráficos.  

Acreditando que sabendo mais ensinamos mais e melhor, esperamos que este trabalho 

possa ser, para os leitores, uma mais valia no desenvolvimento da qualidade do ensino da 

Estatística em Portugal. 
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ANEXOS 

 

 



  

ANEXO I 

 

 

�A Rita fez um estudo sobre o número de lápis que os seus colegas 

traziam na mochila.  

Os resultados foram os seguintes: 

2 5 5 5 4 4 4 5 3 3 
5 3 3 5 4 2 4 2 4 5 

 
Relativamente ao conjunto de dados e usando o programa Excel: 

a) Constrói uma tabela de frequências absolutas e relativas; 

b) Calcula a média, a mediana e indica a moda; 

c) Constrói um gráfico de barras e um gráfico circular para apresentação e leitura dos dados; 

d) Indica o mínimo, o máximo, o 1º quartil e o 3º quartil. 

 
 

� Admite que, dos 150 alunos que frequentam o 8º ano de 

uma escola, se pretende gerar uma amostra aleatória de 20 

alunos para lhe aplicar um questionário.  

Numerando os alunos de 1 a 150 e usando o Excel 

seleciona uma amostra. 
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