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RESUMO 

Identificar corretamente associações entre variáveis é imprescindível para que um 

indivíduo possa realizar uma interpretação correta e crítica de vários fenômenos 

presentes na natureza e na sociedade da qual ele faz parte. Para descrever esse tipo de 

associação, um método bastante relevante é o uso de modelos de regressão linear, os 

quais possibilitam que os indivíduos desenvolvam habilidades vinculadas a um tipo de 

raciocínio específico denominado raciocínio correlacional. Nesta dissertação, 

apresentou-se uma sequência de ensino de modelos de regressão linear para estudantes 

do Ensino Médio – baseada na metodologia da Pesquisa Baseada em Design (DBR) – 

que permite desenvolver o raciocínio correlacional. Introduzir modelos de regressão 

linear na Educação Básica é assunto que está presente em diversos currículos 

internacionais, inclusive no Brasil por meio da Base Nacional Comum Curricular. Após a 

apresentação da sequência, discutiu-se suas conexões com a DBR e analisou-se os 

potenciais resultados de sua aplicação. 

 

Palavras-chave: associação estatística; correlação; sequência de ensino; ensino médio; 

pesquisa baseada em design. 
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ABSTRACT 

Identifying associations among variables correctly is essential to an individual can make 

a correct and critical interpretation of various phenomena present in nature and in the 

society of which he is a part. To describe this kind of association, a very relevant method 

is using linear regression models, which allow individuals to develop skills linked to a 

specific reasoning called correlational reasoning. In this thesis, it was presented a 

teaching-learning sequence of linear regression models for High School students – based 

on the Design-Based Research (DBR) methodology – which allows the development of 

correlational reasoning. Introducing linear regression models in High School is a subject 

that is present in several international curricula, including the Brazilian one. After the 

presentation of the sequence, it was discussed its connections with DBR and analyzed 

the potential results of its application. 

 

Keywords: statistical association; correlation; teaching sequence; high school; design-

based research. 
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INTRODUÇÃO 

 

“A Matemática é o alfabeto com o qual Deus escreveu o Universo.” 

 

Quando tinha 11 anos de idade, li essa frase pela primeira vez ao final do desenho 

animado ‘Donald no País da Matemágica’. Atribuída a Galileo Galilei (1564-1642), ela me 

chamou a atenção por tratar a Matemática como uma linguagem: um ‘alfabeto’ universal 

com o qual é possível representar os mais diversos fenômenos presentes em nosso 

mundo e responder de forma precisa aos questionamentos relativos a esses fenômenos.  

Assim, quando me inscrevi para o vestibular da Fuvest, me candidatei à carreira de 

Matemática e, ao ser aprovado, iniciei meus estudos no Instituto de Matemática e 

Estatística da Universidade de São Paulo (IME-USP). No mesmo ano em que ingressei 

no IME-USP, comecei a minha carreira como professor: era plantonista de dúvidas em 

um curso pré-vestibular em São Paulo. No ano seguinte, comecei a lecionar em algumas 

turmas desse curso e em uma escola particular que acabara de ser inaugurada, no 

Ensino Fundamental e Médio. Desde então, são 18 anos dentro da sala de aula, 

discutindo sobre Matemática com jovens de 11 a 18 anos.  

Durante esse período, pude observar a relação dos estudantes com a Matemática: 

por um lado, um questionamento constante sobre a aplicação do que estava sendo 

estudado no cotidiano deles (com perguntas do tipo “Quando vou usar isso na minha 

vida?” ou “Por que temos que aprender isso na escola?”); por outro, o conforto e 

preferência de parte dos estudantes por aulas que fossem meramente técnico-

expositivas, cujo teor fosse simplesmente a aplicação técnica repetitiva de um mesmo 

resultado, sem que – nas palavras deles – “fosse necessário pensar”. 

Em 2015, fui aprovado no curso de Ciências Atuariais pela Faculdade de 

Economia, Administração, Contabilidade e Atuária da Universidade de São Paulo (FEA-

USP). Tanto na minha graduação em Matemática quanto nas disciplinas de Matemática 

da graduação em Ciências Atuariais, pude constatar um viés predominantemente 

determinístico sob o qual as aulas de Matemática eram dadas e o quanto isso pode ter 

sido prejudicial à noção de dois conceitos estatísticos relevantes ao raciocínio 



 

12 

 

 

matemático dos indivíduos: variabilidade e aleatoriedade. Por exemplo, se f(x) = 3x, então 

f(4) certamente vale 12 e qualquer outro resultado obtido está matematicamente errado 

e, portanto, é desprovido de significado, devendo ser corrigido ou ignorado; da mesma 

forma, os pontos (1,2), (3,8) e (5,15) nunca pertencerão ao gráfico de uma mesma função 

afim e, se alguém concluir que eles possuem um comportamento linear, está errado.  

No entanto, em estudos aplicados (cujos dados são obtidos experimentalmente), 

raramente os dados se encaixam perfeitamente em um modelo matemático pré-existente, 

seja por imprecisões nas medições ou pela aleatoriedade com que as observações 

ocorrem. Sob o ponto de vista matemático, isso faz com que tais modelos sejam 

rejeitados e, em diversos casos, não seja possível identificar associações entre as 

variáveis em estudo, ou que essas associações sejam identificadas de forma errada. 

Para exemplificar o parágrafo anterior, no cálculo de risco de falência feito pelas 

seguradoras que atuam em diversos ramos de seguros – o chamado risco de insolvência, 

é comum supor a não associação entre sinistros pertencentes a ramos diferentes. 

Contudo, no meu trabalho de conclusão do curso, usei uma ferramenta estatística 

denominada cópula para identificar e mensurar o nível de associação entre esses ramos 

a partir de dados reais fornecidos pelas seguradoras. Ao final do trabalho, foi possível 

concluir que essas associações existem e impactam fortemente no cálculo do risco de 

insolvência desse tipo de empresa.  

Em 2020, devido à pandemia do Covid-19 e o questionamento da ciência por parte 

da sociedade, julguei pertinente trazer a discussão sobre esse questionamento para 

dentro da sala de aula. Em uma das aulas, discutimos sobre o uso de medicamentos sem 

eficácia comprovada para o tratamento de doenças; a partir dos argumentos dos 

estudantes – alguns defendendo, outros não, o uso desses medicamentos – pude 

perceber que, desde a Educação Básica, o desenvolvimento do raciocínio correlacional 

pode ser bastante relevante não só para a formação matemática do indivíduo, mas 

também para sua atuação crítica e consciente na sociedade. 

Essas experiências me motivaram a estudar mais a fundo alguma forma de 

desenvolver esse tipo de raciocínio nos meus alunos. Com isso em mente, ingressei no 

Mestrado no IME-USP, a fim de pesquisar como isso pode ser possível. 
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1. JUSTIFICATIVA 

 

Segundo Nunes e Bryant (2011), é relevante que os estudantes concluam a 

Educação Básica com um bom entendimento de ideias matemáticas sobre como lidar 

com a incerteza. Durante a vida, como cidadãos, eles tomarão importantes decisões com 

bases probabilísticas e conhecendo os riscos de uma ampla gama de situações. 

A incerteza pode aparecer em diversos contextos na Educação Básica como, por 

exemplo, quando ela é apresentada no cálculo de probabilidades; no entanto, é 

interessante notar que ela também está presente na busca por associações entre 

variáveis, sejam estas aleatórias ou não. Durante grande parte de sua trajetória do Ensino 

Médio, os estudantes se deparam com exemplos de associações conhecidas como 

dependências determinísticas: relações em que, dado o valor de uma das variáveis, é 

possível determinar exatamente qual é o valor da outra. Como exemplo, pode-se citar a 

relação que associa a quantidade de lados de um polígono convexo ao número de 

diagonais desse polígono; nesse caso, a relação determinística pode ser expressa 

algebricamente por meio da expressão 𝑑(𝑛) =
𝑛(𝑛−3)

2
, em que 𝑑 é o número de diagonais 

de um polígono convexo com 𝑛 lados. Note que, neste exemplo, a incerteza e a 

aleatoriedade não estão presentes. 

Entretanto, no Ensino Médio pouco se discute associações entre variáveis 

aleatórias: as associações estatísticas. Essas são as associações em que, dado o valor 

de uma das variáveis, não é possível determinar exatamente o valor da outra; no entanto, 

com base em um conjunto de dados referentes a essas variáveis – uma amostra –, é 

possível prever o valor esperado para uma das variáveis a partir de um valor da outra. 

Este tipo de associação busca cumprir um papel preditivo, no sentido de ser possível 

estimar o quão provável é que alguma conclusão seja (ou não) verossímil.  

Como exemplo desse tipo de associação, considere as variáveis 𝑋 e 𝑌 tais que 𝑋 

represente o número médio de cigarros consumidos diariamente, dos 20 aos 50 anos, e 

𝑌 é uma medida do risco de câncer de pulmão a partir dos 60 anos. Consumidores de 

uma mesma quantidade de cigarros diariamente podem ter diferentes riscos de câncer 

de pulmão (por possuírem outros agravantes a esse risco, por exemplo) e, dessa forma, 
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conhecer o valor de 𝑋 não permite determinar o valor exato correspondente de 𝑌; porém, 

se for coletada uma amostra de pares ordenados (𝑋, 𝑌), a partir de uma forma funcional 

que relacione 𝑋 e 𝑌 é possível obter o valor do risco esperado de câncer de pulmão para 

um determinado número médio de cigarros consumidos diariamente, com base naquela 

amostra e na função que as relaciona. Além disso, a partir da amostra coletada, é 

possível analisar se é verossímil concluir – por exemplo – se, em média, pessoas que 

consumiram maior quantidade de cigarros por dia, dos 20 aos 50 anos, possuem risco 

maior de câncer de pulmão, em relação às que consumiram menos cigarros diariamente. 

Quando há alguma associação estatística entre duas variáveis, é comum dizer que 

há uma correlação entre elas; de acordo com Adi et al. (1978), o raciocínio correlacional 

pode ser definido como os processos de raciocínio que se usam para determinar a força 

da relação mútua entre variáveis. Desta forma, Nunes e Bryant (2011) afirmam que 

identificar e quantificar a presença, a natureza e a força de correlação entre variáveis são 

habilidades vinculadas a este tipo de raciocínio; além disso, os autores defendem que 

esse raciocínio é essencial para o letramento e o raciocínio científico, pois “é um meio de 

controlar o presente e prever o futuro, a fim de maximizar os resultados desejados”1.  

Na mesma linha de Nunes e Bryant, Lübke et al. (2020) propuseram o seguinte 

questionamento: “Ao ensinar estatística e ciência de dados no século XXI, o que você 

acha que é mais relevante para um indivíduo versado em dados?”2. Ao responder a essa 

pergunta, os autores argumentaram que esse indivíduo deve ser capaz de: 

 

1. obter medidas de tendência central (como média e mediana) de dados 

numéricos agrupados em classes;  

2. discutir cenários para testes de hipóteses, como o teste t, com variâncias 

iguais ou diferentes; 

3. programar códigos ‘amigáveis’ e gráficos sofisticados; 

4. pensar claramente sobre associação e causalidade. (LÜBKE et al., 2020, 

p.133, tradução nossa) 

 

1 a means of controlling the present and predicting the future in order to maximize the desired 
outcomes 

2 When teaching statistics and data science in the 21st century, what do you think is most relevant 
for a data literate individual? 
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Dessa forma, os autores destacam a importância de ajudar os estudantes a não 

apenas observarem os dados, mas também a manipulá-los para se obter conclusões que 

dificilmente são obtidas a partir de uma análise mais elementar. 

Por outro lado, Batanero e Borovcnik (2016), ao organizarem o pensamento 

probabilístico em componentes – de acordo com seu nível de complexidade –, concluíram 

que é importante que todas elas sejam estudadas em algum momento da Educação 

Básica. Dentre essas componentes (que, de acordo com os autores, pertence ao 

‘raciocínio probabilístico de ordem superior’) destaca-se a “Correlação como 

dependência probabilística”.  

Justificando o parágrafo anterior, Borovcnik (2017) afirma que, no mundo real, as 

conexões entre variáveis são menos claras e estreitas. A correlação foi desenvolvida para 

medir dependências não causais – as relações obtidas não possuem a intenção de 

afirmar que há uma relação causal entre as variáveis. De acordo com o autor, “se um 

coeficiente de correlação entre as variáveis é alto, isso não mostra interrelações entre 

essas variáveis: há uma sutileza em como a correlação mede interrelações que estão 

além da conotação causal ou matemática” (BOROVCNIK, 2017, p.1505, tradução nossa). 

Para exemplificar como associações entre variáveis podem ser sutis e exigem 

cuidado em sua identificação e interpretação – com estudos bem planejados que 

detectem outras variáveis as quais podem influenciar nestas associações (BOROVCNIK, 

2017) –, um estudo clínico proposto por Charig et al. (1986) analisou a eficácia de três 

tratamentos para o cálculo renal: cirurgias abertas (A), nefrolitotomia percutânea (B) e 

ondas de choque extracorpóreas (C). O esperado era que, após 3 meses, todos os 

cálculos renais tivessem desaparecidos ou que tivessem tamanho desprezível. 

Na comparação entre os tratamentos A e B, o primeiro obteve sucesso em 78% 

dos casos (273 de 350), enquanto o segundo obteve sucesso em 83% dos casos (289 

de 350). Em uma primeira análise, de imediato concluiu-se que a maior taxa de sucesso 

está associada ao tratamento B, indicando ser esse mais eficaz que o tratamento A. 

No entanto, nessa análise não se considerou o tamanho dos cálculos: para pedras 

com diâmetro menor que 2 cm, o tratamento A obteve sucesso em 93% dos casos (81 

de 87), enquanto o tratamento B, sucesso em 87% dos casos (234 de 270); para pedras 
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com diâmetro igual ou maior que 2 cm, o tratamento A obteve sucesso em 73% dos casos 

(192 de 263) e o B, sucesso em 69% dos casos (55 de 80). Assim, ao analisar a eficácia 

desses tratamentos considerando esses dois grupos separadamente, as maiores taxas 

de sucesso estavam agora associadas ao tratamento A, e não ao B.  

Essa reversão de tendência de associação é conhecida como “paradoxo de 

Simpson”, em referência ao estatístico Edward H. Simpson, que descreveu esse 

fenômeno pela primeira vez. Simpson (1951) afirma que esse fenômeno – em que uma 

tendência de correlação em um conjunto de dados se altera ao separar esses dados em 

subconjuntos – é bastante frequente em estudos empíricos em ciências sociais e ciências 

médicas. Tal resultado, inclusive, pode ser perigoso se as correlações identificadas forem 

interpretadas como causais (PEARL, 2009). 

Dessa forma, Borovcnik (2017) evidencia que os paradoxos de reversão (tais como 

o paradoxo de Simpson) reforçam ainda mais a relevância do estudo da correlação na 

Educação Básica. Conforme será detalhado posteriormente, existem diversos estudos 

sobre o raciocínio correlacional dos estudantes para variáveis qualitativas; no entanto, o 

mesmo não ocorre para variáveis quantitativas. 

A seguir, serão apresentadas duas características relevantes das associações 

estatísticas e que estão estreitamente relacionadas aos modelos de regressão: a 

variabilidade e a aleatoriedade. 

 

1. 1. VARIABILIDADE E ALEATORIEDADE 

 

Segundo Campos, Wodewotzki e Jacobini3 (2011 apud YAMAUTI, 2013), a 

Estatística oferece às demais áreas do conhecimento um rol de ferramentas que auxiliam 

o processo de coleta e análise de dados, bem como a tomada de decisões; isso faz com 

que sejam requeridos tipos de pensamentos diferentes do restante da Matemática.  

Para tanto, os autores destacaram que há importantes aspectos que diferem o 

ensino da Estatística do ensino da Matemática pois,  

 

3 CAMPOS, C. R.; WODEWOTZKI, M. L. L.; JACOBINI, O. R. Educação Estatística: teoria e 
prática em ambientes de modelagem matemática. Belo Horizonte, Autêntica Editora, 2011. 
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se, de um lado, observamos algumas peculiaridades comuns no âmbito 

educacional entre essas duas disciplinas, de outro, muitas considerações devem 

ser feitas para esclarecer os pontos discordantes e, principalmente os aspectos 

que são relevantes ao estudo da didática da Estatística que não necessariamente 

dizem respeito à Matemática. (CAMPOS; WODEWOTZKI; JACOBINI, 2011, p. 

12) 

 

Como exemplo a isso, eles evidenciaram dois constructos que diferenciam a 

Estatística dos aspectos lógicos e determinísticos da Matemática: a variabilidade e a 

aleatoriedade.  

Em relação à variabilidade, Pereira, Rodrigues e Souza (2020) afirmaram que, ao 

lidar com uma característica de estudo, o envolvimento por parte dos estudantes em 

situações didáticas de coleta de dados pode facilitar a percepção da variabilidade em 

nosso mundo; além disso, essa tarefa pode ajudá-los a enxergar não somente a 

variabilidade de dados estatísticos mas ir além, analisando a distribuição desses dados, 

considerando suas medidas de tendência central e de dispersão. 

Nesse sentido, parte do processo de compreensão de uma distribuição de dados 

está relacionada a não somente identificar as causas de sua variabilidade, mas também 

descrevê-la e quantificá-la. Ao analisar a percepção da variabilidade em dados por parte 

dos estudantes, Lehrer (2017) propôs que um grupo de estudantes usassem uma régua 

com 15 cm para medir o perímetro de uma mesa. As diferentes medidas obtidas pelos 

estudantes possibilitaram que o grupo identificasse a variabilidade dessas medições e 

conjecturasse principais causas dessa variação.  

Em relação à aleatoriedade, Watson e Fitzallen (2019) afirmaram que “aleatório” é 

uma palavra que possui significados distintos quando usada em diferentes contextos. 

Segundo as autoras, os estudantes tendem a usar “aleatório” usualmente como um 

adjetivo que descreve algo inesperado e surpreendente; para elas, “a aleatoriedade 

descreve um fenômeno no qual o resultado de uma única repetição é incerto, mas há 

uma distribuição regular de frequências relativas em um grande número de repetições” 

(WATSON; FITZALLEN, 2019, p. 6, tradução nossa).  
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Já para Batanero (2016), o significado de “aleatório” nem sempre é claro, pois essa 

palavra se refere a uma entidade abstrata, que ainda não foi exaustivamente definida. 

Segundo a autora, a aleatoriedade é um objeto multifacetado, em função das várias 

interpretações recebidas e pontos de vista desenvolvidos ao longo da História; ainda hoje 

não se encontra uma definição simples que se possa usar para classificar se um 

determinado evento ou processo é aleatório ou não. 

A autora concluiu que a aleatoriedade é um modelo aplicado a algumas situações, 

com o intuito de prever ou controlá-las. Assim, é relevante que se compreenda algumas 

características essenciais dos fenômenos aleatórios: i) a incerteza advinda do fato de se 

ter mais de um resultado possível; ii) a imprevisibilidade do resultado real que ocorrerá; 

iii) a análise sobre a geração aleatória ou sobre a sequência de resultados aleatórios; iv) 

em algumas situações, a análise do processo antes que ocorra o experimento – esta 

análise informará sobre as probabilidades dos resultados; v) a possibilidade de se repetir 

o experimento muitas vezes em condições (quase) semelhantes – em tese; e vi) as 

regularidades que podem ser descobertas nesta aparente desordem: as mais óbvias são 

a estabilização das frequências relativas de cada resultado possível – esta regularidade 

é a base que permite estudar fenômenos aleatórios usando a teoria das probabilidades. 

Enquanto isso, Watson e Fitzallen focaram na relação da aleatoriedade com a 

variabilidade e a expectativa de ocorrência dos resultados: para as autoras, a parte 

‘incerta’ da aleatoriedade é a variabilidade decorrente das repetições de um evento e as 

frequências dos resultados obtidos pelas repetições é a expectativa de ocorrência que 

decorre da distribuição esperada para tais frequências. Após realizar uma pesquisa com 

seus estudantes sobre a relação da aleatoriedade com a variabilidade e a expectativa de 

ocorrência dos resultados, elas concluíram que os estudantes identificaram corretamente 

a variabilidade como componente presente na aleatoriedade quando aprenderam sobre 

probabilidade, mas em diversas situações não perceberam que também há uma 

componente de expectativa de ocorrência dos resultados. Por isso, em sala de aula, os 

conceitos de variabilidade e expectativa de ocorrência de resultados precisam ser 

reforçados antes que possam ser vinculados e, juntos, formarem a base da 

aleatoriedade. 
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1. 2. CORRELAÇÃO E REGRESSÃO LINEAR NOS CURRÍCULOS 

 

Nos documentos brasileiros, o estudo da correlação entre variáveis se faz presente 

desde os Parâmetros Curriculares Nacionais+ (PCN+) de 2002 (BRASIL, 2002). No 

entanto, nesse documento, o estudo da correlação não estava relacionado à Matemática, 

mas sim a outras disciplinas, como a Biologia e a Química:  

 

Biologia: Elaborar tabelas ou gráficos mostrando a correlação entre certos 

indicadores como mortalidade infantil e escolaridade dos pais, ou níveis de renda 

e incidência de doenças infecto-contagiosas. (BRASIL, 2002, p.45) 

Química: Correlacionar dados relativos à concentração de certas soluções 

nos sistemas naturais a possíveis problemas ambientais. (BRASIL, 2002, p.97) 

 

Com a promulgação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) em 2018 

(BRASIL, 2018a), o estudo da correlação e da obtenção da reta de regressão linear 

passou a se fazer presente como uma das habilidades da área de Matemática, descrita 

como 

 

(EM13MAT510) Investigar conjuntos de dados relativos ao 

comportamento de duas variáveis numéricas, usando ou não tecnologias da 

informação e, quando apropriado, levar em conta a variação e utilizar uma reta 

para descrever a relação observada. (BRASIL, 2018a, p.541) 

 

Vale observar a relação entre essa habilidade e outras duas especificamente 

ligadas à Estatística:  

 

(EM13MAT406) Construir e interpretar tabelas e gráficos de frequências 

com base em dados obtidos em pesquisas por amostras estatísticas, 

incluindo ou não o uso de softwares que inter-relacionem estatística, 

geometria e álgebra. (BRASIL, 2018a, p.539) 

(EM13MAT407) Interpretar e comparar conjuntos de dados estatísticos 

por meio de diferentes diagramas e gráficos (histograma, de caixa (box-plot), de 

ramos e folhas, entre outros), reconhecendo os mais eficientes para sua análise. 

(BRASIL, 2018a, p.539) 
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Uma vez que a construção de diagramas de dispersão é parte relevante do 

processo de identificação de correlações, o estudo de associações estatísticas também 

permite o desenvolvimento da habilidade EM13MAT407. Além disso, a busca por uma 

relação funcional entre duas variáveis aleatórias dada uma amostra estatística usando o 

método dos mínimos quadrados pode promover a inter-relação da Estatística com a 

Geometria e a Álgebra, conforme descrito na habilidade EM13MAT406.  

Em consonância com a BNCC, o estudo da correlação e da regressão linear 

também se faz presente nos currículos de diversos países, referentes à faixa etária 

equivalente à do Ensino Médio brasileiro, conforme ilustra o Quadro 1 a seguir. 

 

Quadro 1 – Descritores sobre estudo da regressão linear em currículos de diferentes países 

País Descritor 

Austrália 

“Usar tecnologias da informação para investigar conjuntos de dados 

numéricos bivariados. Quando apropriado, utilizar uma reta para 

descrever a relação observada.”4 (AUSTRALIA, 2015) 

Estados 

Unidos 

“Ajustar uma função linear a um gráfico de dispersão que sugere uma 

associação linear.”5  

“Calcular (a partir do uso de tecnologias) e interpretar o coeficiente de 

correlação linear de um ajuste linear.”6  

“Diferenciar correlação de causalidade.”7 (USA, 2010) 

Inglaterra 

“Usar e interpretar gráficos de dispersão a partir de dados bivariados; 

reconhecer a correlação e saber que isso não indica causalidade; 

desenhar retas de melhor ajuste.”8 (ENGLAND, 2014) 

 

4 Use information technologies to investigate bivariate numerical data sets. Where appropriate use 
a straight line to describe the relationship allowing for variation. 

5 Fit a linear function for a scatter plot that suggests a linear association. 
6 Compute (using technology) and interpret the correlation coefficient of a linear fit. 
7 Distinguish between correlation and causation. 
8 Use and interpret scatter graphs of bivariate data; recognise correlation and know that it does not 

indicate causation; draw estimated lines of best fit. 
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Itália 

“Compreender os conceitos de dependência, correlação e regressão e de 

amostra, [...] com dados que podem ser coletados diretamente.”9 (ITALY, 

2015) 

Portugal 
“Determinar a reta dos mínimos quadrados de uma amostra de dados 

bivariados quantitativos.” (PORTUGAL, 2013) 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Todos esses documentos evidenciam que a introdução desses assuntos na 

Educação Básica é relevante em diversos países, e não somente no Brasil. 

 

1. 3. O PROBLEMA DE PESQUISA 

 

Com base nas justificativas anteriores, busca-se, como objetivo geral dessa 

dissertação, investigar em que medida a introdução de modelos de regressão linear no 

Ensino Médio permite o desenvolvimento do raciocínio correlacional dos estudantes.  

Além do objetivo geral, destacam-se os seguintes objetivos específicos: 

• analisar se os estudantes diferenciam dependências determinísticas de 

associações estatísticas, considerando a variabilidade e a aleatoriedade; 

• elaborar e usar uma proposta de introdução ao conceito de regressão linear 

para estudantes de Ensino Médio; 

• analisar como se desenvolve o raciocínio correlacional desses estudantes à 

medida em que são resolvidos problemas correlacionais; 

• avaliar os níveis dos estudantes sobre as diversas dimensões do raciocínio 

correlacional, antes e depois da resolução de problemas correlacionais. 

Com isso, pode-se elaborar a seguinte questão de pesquisa: 

Em que medida a aprendizagem de modelos de regressão linear por alunos do 

Ensino Médio propicia o desenvolvimento do raciocínio correlacional desses 

estudantes? 

 

9 concetti di dipendenza, correlazione e regressione e di campione, [...] con dati che potranno 
essere raccolti direttamente. 
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2. UM MODELO DE DEPENDÊNCIA DETERMINÍSTICA: A FUNÇÃO 

AFIM 

 

Relações de dependência determinísticas associam duas variáveis de modo que, 

dado o valor de uma delas, é possível determinar o valor da outra. Um caso particular 

desse tipo de relação são as funções, que associam univocamente a variável 

independente à variável dependente, ou seja, para cada valor da variável independente, 

há um único valor correspondente para a variável dependente. Essa definição justifica o 

uso da notação 𝑥 ⟼ 𝑓(𝑥) para representar esse tipo de relação, pois mostra que o valor 

𝑓(𝑥) da variável dependente está univocamente determinado a partir do valor 𝑥 da 

variável independente (PIRES, 2016; PONTE, 1992). 

Na BNCC, esse caso particular de relação de dependência determinística se faz 

presente desde os anos finais do Ensino Fundamental, como aparece em 

 

(EF09MA06) Compreender as funções como relações de dependência 

unívoca entre duas variáveis e suas representações numérica, algébrica e 

gráfica e utilizar esse conceito para analisar situações que envolvam relações 

funcionais entre duas variáveis. (BRASIL, 2018a, p.317) 

 

A partir do Ensino Médio, o estudo das funções é feito a partir de um enfoque via 

modelos, dentre os quais destacam-se as funções constante, afim, quadrática, 

exponencial, logarítmica e trigonométricas. Como justificado no próprio documento, “os 

estudantes devem desenvolver habilidades relativas aos processos de investigação, de 

construção de modelos e de resolução de problemas” (BRASIL, 2018a).  

Um desses modelos – a função afim – é estudado no Ensino Médio não somente 

pela gama de aplicações no cotidiano, mas também pelas conexões com outras áreas 

da Matemática (SANTOS, 2013); esse fato é corroborado pela própria BNCC, onde há 

descritores que enfatizam o uso da função afim na resolução de problemas e reforçam a 

importância de os estudantes lidarem com as diversas representações desse tipo de 

função como, por exemplo, a algébrica e a geométrica: 
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(EM13MAT302) Construir modelos empregando as funções polinomiais de 

1º ou 2º graus, para resolver problemas em contextos diversos, com ou sem 

apoio de tecnologias digitais.  

(EM13MAT401) Converter representações algébricas de funções 

polinomiais de 1º grau em representações geométricas no plano cartesiano, 

distinguindo os casos nos quais o comportamento é proporcional, recorrendo ou 

não a softwares ou aplicativos de álgebra e geometria dinâmica. 

(EM13MAT501) Investigar relações entre números expressos em tabelas 

para representá-los no plano cartesiano, identificando padrões e criando 

conjecturas para generalizar e expressar algebricamente essa generalização, 

reconhecendo quando essa representação é de função polinomial de 1º grau. 

(BRASIL, 2018a, p.536-541)   

 

Entretanto, muitas abordagens metodológicas não utilizam essas aplicações e 

conexões, persistindo ainda na sequência “definição – exemplos – exercícios” (LOVE; 

PIMM, 1996; SANTOS, 2013). Esse fato motivou Santos a investigar quais os efeitos de 

um conjunto de atividades relativas às funções afim e quadrática no desempenho de 

estudantes da 1ª série do Ensino Médio, propondo a modelagem matemática e o ensino 

por atividades como abordagem metodológica para o ensino dessas funções. 

Com essa proposta, a intenção da autora foi a de que os estudantes pudessem 

observar, inferir, verificar e concluir conceitos e propriedades sobre esses modelos de 

funções. Para isso, ela utilizou em sua atividade sobre funções afins um texto-base 

retirado do site da Companhia Nacional de Abastecimento, que relacionava a quantidade 

de açaí produzida e vendida na região Norte e Nordeste com o preço de venda desse 

produto para, em seguida, apresentar questões que levassem os estudantes a conceituar 

e caracterizar a função afim, bem como estabelecer algumas de suas propriedades.  

A autora utilizou essa abordagem em uma escola pública de Belém, em uma turma 

com 30 estudantes da 1ª série do Ensino Médio e, após aplicar as atividades, verificou 

que esse tipo de intervenção impactou positivamente nos estudantes não somente no 

aspecto quantitativo (ao comparar os resultados do pré e pós teste a partir dos acertos 

das questões apresentadas durante as atividades, ela concluiu que houve um aumento 

significativo na aprendizagem desses conteúdos por uma parte maior dos estudantes) 
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mas também no qualitativo, pois permitiu que eles desenvolvessem habilidades 

relacionadas à observação, proposição, diálogo, comunicação e autonomia na busca por 

estratégias que permitissem resolver os problemas propostos. 

Nessa mesma direção, Nascimento (2009) analisou os contextos explorados nos 

livros didáticos recomendados pelo Programa Nacional do Livro para Ensino Médio 

relativo ao ensino de função afim, verificando 440 atividades presentes em 11 livros. A 

autora utilizou como motivação a crença de que a contextualização é forte aliada para o 

ensino e aprendizagem da Matemática. Dessa forma, a intenção de Nascimento foi 

verificar em quais e em quantas dessas atividades houve a contextualização da função 

afim, objetivando verificar como esse processo de contextualização estava ocorrendo nos 

livros didáticos analisados.   

A autora dividiu sua análise em duas dimensões: a primeira, relacionada ao tipo 

de contexto (contextos históricos; contextos cotidianos/práticas sociais; contextos de 

outras áreas do conhecimento escolar/científico, como física, química, biologia; contextos 

de outras áreas da Matemática e contextos da própria função afim) e o papel 

desempenhado por cada um desses contextos (ilustrar a interconexão da função afim 

com o contexto da questão; utilizar o conhecimento da função afim na resolução do 

problema; empregar os conhecimentos advindos do contexto para auxiliar o estudante 

na compreensão da função afim; explorar os conceitos e propriedades da função afim e 

contribuir para a formação da consciência crítica do estudante). Com isso, ela pôde 

concluir que, nos livros analisados, há uma predominância de atividades (62%) cujos 

contextos se limitam ao campo matemático (histórico, dentre as áreas da Matemática ou 

próprios da função afim) e, em relação ao papel desempenhado, 54% utilizam o contexto 

para explorar os conceitos e propriedades da função afim. 

Em trabalho semelhante ao de Nascimento, os autores Wang, Barmby e Bolden 

(2017) realizaram um estudo comparativo entre 6 livros didáticos utilizados na Inglaterra 

e o livro didático utilizado em Xangai, analisando como os exemplos apresentados nestes 

livros indicam possíveis trajetórias de aprendizagem da função afim por parte dos 

estudantes. Eles definiram cinco níveis de aprendizagem para esse conteúdo: entender 

a relação de dependência, relacionar formas distintas de representação, estabelecer 
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propriedades específicas, analisar o uso da função afim e investigar/deduzir/provar 

resultados.  

Como resultados dessa análise, os autores verificaram que os livros ingleses 

restringem a aprendizagem da função afim ao aspecto estrutural da função (técnico- 

algébrico) devido a uma abordagem ‘ponto a ponto’ da função, enquanto o livro de Xangai 

privilegia o aspecto relacional da função em vez da abordagem algébrica. Além disso, 

também foi possível verificar que, ao introduzir o assunto, dois livros ingleses se valeram 

de gráficos obtidos a partir de exemplos da vida real, relacionando a distância percorrida 

por um objeto com o tempo de deslocamento. Outro livro inglês também iniciou o assunto 

a partir do desenho de retas em gráficos para, em seguida, obter a equação dessas retas.  

Em relação aos níveis de aprendizagem, os autores verificaram que 100% dos 

exemplos desses livros permitiram que os estudantes atingissem o primeiro nível, mas, 

em relação aos demais níveis, essas porcentagens variaram bastante dentre os livros 

ingleses e o de Xangai: por exemplo, 77,8% dos exemplos dos livros ingleses permitiram 

que os estudantes estabelecessem propriedades específicas da função afim, enquanto 

isso ocorreu somente com 9,1% dos exemplos do livro de Xangai; em contrapartida, 

63,6% dos exemplos do livro asiático possibilitaram que os estudantes analisassem o uso 

da função afim, o que não ocorreu com os exemplos dos livros ingleses básicos (0%). 

Especificamente sobre formas distintas de se representar a função afim, Glen e 

Zazkis (2020) analisaram as conexões feitas por 63 estudantes universitários de diversas 

faculdades do meio-oeste estadunidense a respeito das funções afins e seu gráfico. Essa 

escolha de estudantes foi feita com o propósito de se obter diversidade populacional em 

relação a gênero, idade e etnia.  

Para essa análise, as autoras propuseram uma tarefa: dada a reta que contém os 

pontos (0,-2) e (13,3), como obter o ponto dessa reta cuja abscissa vale 8? Segundo elas, 

propositadamente essa tarefa não incluía instruções específicas – tais como “obtenha a 

equação da reta”, embora grande parte dos estudantes já fossem familiares a essa 

estratégia. Além disso, Glen e Zazkis afirmam que escolheram os pontos de modo que o 

coeficiente angular da reta fosse 
5

13
, pois é um valor próximo das razões 

2

5
 ou 

3

8
, o que, 

para x = 8, faz com que o resultado da ordenada seja próximo de um número inteiro, 
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permitindo que os estudantes que analisaram somente o desenho, sem considerar os 

pontos (0,-2) e (13,3), obtivessem um valor próximo – porém errado – do resultado.  

Ainda sobre as diversas representações da função afim, Adu-Gyamfi e Bossé 

(2014) analisaram as ações, interpretações e linguagens dos estudantes em relação às 

questões apresentadas para se discutir representações tabular, gráfica e algébrica no 

contexto das funções, com o objetivo de investigar formas específicas de se conceituar 

funções afins. Para isso, os autores realizaram um estudo de caso selecionando 8 

estudantes de uma turma de pré-cálculo de uma escola de Ensino Médio do sudeste dos 

Estados Unidos, propondo duas tarefas: uma relacionada ao nível de representação e 

outra relacionada ao nível de classificação por parte dos estudantes. Na primeira, foram 

apresentadas questões que continham diversas representações da função afim para que 

fossem identificadas a relação unívoca entre as variáveis e a taxa de variação da função 

em cada uma dessas representações e, na segunda, foram apresentadas questões que 

continham relações em diferentes representações e foi pedido aos estudantes que 

identificassem se a relação representava algum tipo específico de função. 

A partir das respostas obtidas, os autores mostraram que, em relação à primeira 

tarefa, todos os estudantes acertaram as questões que apresentavam a função por meio 

de sua representação algébrica, o mesmo não ocorrendo para as representações tabular 

ou gráfica. Já em relação à segunda tarefa, a maioria dos estudantes apresentou 

dificuldade em classificar as funções se fosse dada a representação tabular; além disso, 

alguns tiveram dificuldade também com a representação gráfica.  

No entanto, grande parte deles obtiveram êxito em classificar a função dada sua 

representação algébrica; assim, esses resultados suportaram a conclusão dos autores 

de que os estudantes podem fazer transições entre as diferentes representações da 

função afim e ainda assim demonstrar compreensão limitada sobre o tema. 

Nas seções seguintes desse capítulo, será apresentada uma forma de definir e 

caracterizar as funções constante e afim a partir da taxa de variação de uma função. Uma 

vez definida e caracterizada a função afim, será apresentado o gráfico deste modelo de 

função e uma relação importante entre os logaritmos e as funções afins. 
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2. 1. TAXA DE VARIAÇÃO DE UMA FUNÇÃO 

 

Sendo 𝑓(𝑥) a lei de uma função 𝑓: 𝐷 → 𝐵 e 𝑥1, 𝑥2 ∈ 𝐷, com 𝑥1 ≠ 𝑥2, a taxa de 

variação da função entre os pontos 𝑥1 e 𝑥2 é definida como 

 

∆𝑓

∆𝑥
=
𝑓(𝑥2) − 𝑓(𝑥1)

𝑥2 − 𝑥1
 

 

Sem perda de generalidade, pode-se supor 𝑥1 < 𝑥2 e, assim, também é comum se 

referir à razão 
∆𝑓

∆𝑥
 como a taxa de variação da função no intervalo [𝑥1, 𝑥2]. Dado que        

𝑥2 > 𝑥1, é possível reescrever 𝑥2 = 𝑥1 + ∆𝑥 de modo que 

 

∆𝑓

∆𝑥
=
𝑓(𝑥2) − 𝑓(𝑥1)

𝑥2 − 𝑥1
=
𝑓(𝑥1 + ∆𝑥) − 𝑓(𝑥1)

𝑥1 + ∆𝑥 − 𝑥1
=
𝑓(𝑥1 + ∆𝑥) − 𝑓(𝑥1)

∆𝑥
 

  

Dessa forma, pode-se interpretar a taxa de variação como a variação média no 

valor da função quando 𝑥 varia ∆𝑥 unidades, ou ainda, como a variação média no valor 

da função quando 𝑥 aumenta 1 unidade. É possível também dar um significado 

geométrico à taxa de variação a partir da Figura 1: 

Figura 1 – Interpretação geométrica da taxa de variação 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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A reta que contém os pontos (𝑥1, 𝑓(𝑥1)) e (𝑥2, 𝑓(𝑥2)), quando intersecta o eixo das 

abscissas, forma um ângulo cuja medida 𝜃 satisfaz a igualdade 
∆𝑓

∆𝑥
= 𝑡𝑔𝜃. 

Stump (1999) descreve outros significados para a taxa de variação de uma 

função; segundo a autora, existem seis constructos relacionado à esse conceito:                      

i) velocidade (no caso em que a variável independente é o tempo); ii) razão geométrica 

(grau de elevação em relação à horizontal); iii) razão algébrica (
∆𝑦

∆𝑥
); iv) valor de um 

coeficiente em uma equação (o valor de 𝑚 na equação 𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑞); v) razão 

trigonométrica (tangente do ângulo formado pela reta que contém esses dois pontos e o 

eixo das abscissas) e vi) derivada de uma função (no limite quando ∆𝑥 → 0).  

Para analisar a apropriação desses significados para taxa de variação pelos 

estudantes, Peck (2020) realizou uma pesquisa baseada em design com 57 alunos de 

Álgebra I de uma turma do Ensino Médio nos Estados Unidos (faixa etária 13-15 anos). 

Nesse estudo, os estudantes exploraram situações em que a taxa de variação tivesse 

um caráter preditivo, ou seja, que eles pudessem realizar previsões com base nos 

resultados obtidos para a taxa de variação. Para isso, o autor dividiu sua pesquisa em 

fases: na primeira fase (intitulada “usando a Matemática para fazer previsões”), as 

atividades propuseram que os estudantes realizassem previsões em que fossem dados 

i) a taxa de variação e o valor inicial de uma grandeza e ii) uma tabela em que o valor da 

variável independente aumentasse de 1 em 1 unidade. Na segunda e terceira fase, os 

estudantes resolveram problemas usando a estratégia da ‘taxa de variação unitária’, em 

que essa taxa era interpretada como a variação média de 𝑓 quando 𝑥 aumenta 1 unidade.  

Já na quarta fase foi apresentado aos estudantes o conceito de coeficiente angular 

e a interpretação geométrica da taxa de variação. Os autores justificaram que essas 

fases, ao serem implementadas com os estudantes, demoraram mais tempo que o 

previsto, de modo que uma última fase planejada não pôde ser executada: a interpretação 

da taxa de variação como velocidade. 

Como conclusões o autor escreve que, à medida em que os estudantes se 

envolviam com as situações propostas nas fases, eles criavam e reinventavam os 

diferentes constructos relacionados à taxa de variação; ainda, Peck ressaltou que a maior 
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parte dos estudantes compreendeu o significado de coeficiente angular no plano 

cartesiano, mas não o relacionam com a taxa de variação; além disso, diversos 

estudantes manifestaram dificuldades em obter a razão algébrica – não conseguiram 

assimilar quais valores correspondem ao numerador e ao denominador da fração 
∆𝑓

∆𝑥
. 

 

2. 2. A FUNÇÃO CONSTANTE E A FUNÇÃO AFIM 

 

Uma vez definida a taxa de variação de uma função, a seguir serão analisados 

dois casos particulares: 

 

a) Taxa de variação nula em todo o domínio 𝑫: nesse caso, sendo 𝑥 um ponto 

qualquer do domínio e 𝑥1 ∈ 𝐷, se 𝑥 ≠ 𝑥1, então 

 

∆𝑓

∆𝑥
= 0   →    

𝑓(𝑥) − 𝑓(𝑥1)

𝑥 − 𝑥1
= 0   →    𝑓(𝑥) − 𝑓(𝑥1) = 0   →    𝑓(𝑥) = 𝑓(𝑥1) 

 

Denotando 𝑏 = 𝑓(𝑥1), tem-se 𝑓(𝑥) = 𝑏 e, assim, toda função cuja lei pode ser 

expressa dessa forma é dita função constante. Nesse caso, todos os valores 

de 𝑥 estão associados a um único elemento do contradomínio e, portanto, o 

conjunto-imagem desta função é dado por {b}. 

 

b)  Taxa de variação constante (e não nula) em todo o domínio 𝑫: nesse caso, 

sendo 𝑥 um ponto qualquer do domínio, 𝑥1 ∈ 𝐷 e 𝑎 ∈ ℝ∗, se 𝑥 ≠ 𝑥1, então  

 

∆𝑓

∆𝑥
= 𝑎   →    

𝑓(𝑥) − 𝑓(𝑥1)

𝑥 − 𝑥1
= 𝑎   →    𝑓(𝑥) = 𝑎(𝑥 − 𝑥1) + 𝑓(𝑥1) 

 

Denotando 𝑏 = 𝑓(𝑥1) − 𝑎𝑥1, tem-se 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥 + 𝑏 e, assim, toda função cuja 

lei pode ser expressa dessa forma é dita função afim. Uma característica 

importante dessa função é: sua taxa de variação é constante (e não nula) em 

todo o seu domínio, representada nesse caso pelo número real 𝑎. 
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No caso particular em que 𝑏 = 0, a função 𝑓 é dita função linear. Nesse caso, tem-

se 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥 e, se 𝑎 > 0, os valores de 𝑓(𝑥) são proporcionais aos valores de 𝑥.  

Para se determinar os valores dos coeficientes 𝑎 e 𝑏 de uma função afim, é 

suficiente que sejam conhecidos dois pontos pertencentes à função: sendo (𝑥1, 𝑓(𝑥1)) e 

(𝑥2, 𝑓(𝑥2)) dois pontos de 𝑓 tais que 𝑥1 ≠ 𝑥2, determina-se primeiramente o valor de 𝑎: 

 

𝑎 =
∆𝑓

∆𝑥
=
𝑓(𝑥2) − 𝑓(𝑥1)

𝑥2 − 𝑥1 
 

 

Em seguida, substitui-se o valor de 𝑎 obtido e um dos pontos na lei 𝑓(𝑥) da função. 

Por exemplo, substituindo o ponto (𝑥1, 𝑓(𝑥1)), obtém-se: 

 

𝑓(𝑥1) = 𝑎𝑥1 + 𝑏 

𝑏 = 𝑓(𝑥1) − 𝑎𝑥1 

𝑏 = 𝑓(𝑥1) −
𝑓(𝑥2) − 𝑓(𝑥1)

𝑥2 − 𝑥1 
𝑥1 

 

Dessa forma, para determinar a lei da função afim tal que 𝑓(2) = 7 e 𝑓(6) = 19, 

tem-se 𝑎 =
𝑓(6)−𝑓(2)

6−2
=
19−7

4
= 3 e, como 𝑓(2) = 7, então: 

 

𝑓(2) = 𝑎 ∙ 2 + 𝑏     →      7 = 2𝑎 + 𝑏    →      7 = 2 ∙ 3 + 𝑏     →      𝑏 = 1 

 

Com 𝑎 = 3 e 𝑏 = 1, conclui-se que 𝑓(𝑥) = 3𝑥 + 1. Além disso, como a taxa de 

variação dessa função é (constante) igual a +3, isso significa que a cada acréscimo de 1 

unidade no valor de 𝑥, o valor de 𝑓(𝑥) aumenta em 3 unidades.  

Há exemplos de uso de funções afins desde situações teóricas até as mais 

contextualizadas: nas progressões aritméticas, por exemplo, a relação entre o termo 𝑎𝑛 

de uma P.A. com razão 𝑟 e sua posição 𝑛 é uma função afim, pois 

 

∆𝑎

∆𝑛
=
𝑎𝑛1 − 𝑎𝑛2
𝑛1 − 𝑛2

=
[𝑎1 + (𝑛1 − 1)𝑟] − [𝑎1 + (𝑛2 − 1)𝑟]

𝑛1 − 𝑛2
=
(𝑛1 − 𝑛2)𝑟

𝑛1 − 𝑛2
= 𝑟    (𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒) 
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Assim, a razão da P.A. pode ser interpretada como a taxa de variação da função: 

a cada aumento de 1 unidade no valor de 𝑛, o valor de 𝑎𝑛 varia 𝑟. Além disso, para se 

determinar o termo geral da P.A. (ou seja, a lei da função afim), é suficiente que sejam 

conhecidos quaisquer dois termos dessa sequência.  

Esse aspecto relacional da Matemática é evidenciado por Wielewski (2008) a partir 

da concepção de Skemp e Troyat (1971) para o pensamento relacional. Em seu trabalho, 

Wielewski evidencia os ganhos significativos dos estudantes que relacionam os 

diferentes temas da Matemática, identificando conexões e relações entre eles. 

 Exemplos contextualizados de uso de funções afins incluem a relação entre o 

preço a ser cobrado por uma corrida de táxi e a distância percorrida; o preço a ser pago 

por uma compra de caixas de leite e a quantidade de caixas de leite adquiridas; o custo 

mensal de uma empresa que fabrica e vende um único tipo de produto e a quantidade de 

unidades fabricadas desse produto.  

Em todos esses exemplos, observa-se uma característica comum: a taxa de 

variação é constante. No caso da corrida de táxi, geralmente cobra-se um valor fixo 

(antigamente chamado de ‘bandeirada’) mais um acréscimo por quilômetro rodado; no 

caso da compra das caixas de leite, cobra-se um valor por caixa de leite e, no caso da 

empresa, o custo mensal depende de um custo fixo (geralmente associado a aluguel do 

prédio, salário dos funcionários, dentre outros fatores) e de um custo por unidade (gasto 

com recursos utilizados para se produzir 1 unidade do produto). 

Os exemplos anteriores reforçam o caráter determinístico desse tipo de 

dependência: dada a lei de uma função afim e um valor para a variável independente, é 

possível determinar com precisão o valor correspondente da variável dependente. Logo, 

se forem dados o valor da caixa de leite e a quantidade de caixas de leite adquiridas, é 

possível determinar com precisão o preço a ser pago por essa compra; da mesma forma, 

se forem dados o custo fixo, o custo por unidade e o número de unidades produzidas em 

um mês, determina-se, com certeza, o custo mensal da empresa. 

Conforme será discutido no próximo capítulo, esse caráter determinístico não se 

fará presente nas associações estatísticas: a partir de um valor da variável independente, 

não será possível determinar, com precisão, o valor correspondente da variável 
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dependente, devido à uma componente do modelo estatístico responsável pela 

variabilidade. Nas dependências determinísticas, a variabilidade de resultados para um 

mesmo valor da variável independente é zero. 

 

2. 3. O GRÁFICO DE UMA FUNÇÃO AFIM 

 

O gráfico de uma função 𝑓: 𝐷 → 𝐵 é definido como o conjunto de pares ordenados 

tais que 𝐺𝑓 = {(𝑥, 𝑓(𝑥)), 𝑥 ∈ 𝐷}. Para obter uma representação visual desse conjunto, é 

possível se valer de um sistema de coordenadas como, por exemplo, o plano cartesiano. 

No caso de uma função afim cuja lei é dada por 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥 + 𝑏, a representação 

gráfica do conjunto 𝐺𝑓 = {(𝑥, 𝑎𝑥 + 𝑏), 𝑥 ∈ 𝐷} é formada por pontos de uma mesma reta, 

como ilustra a Figura 2 nos casos em que 𝑎 > 0 e 𝑎 < 0, ambos com 𝐷 = ℝ: 

 

Figura 2 – Representação gráfica de uma função afim 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Para justificar esse fato, considere três pontos pertencentes a 𝐺𝑓; sem perda de 

generalidade, pode-se ordenar os pontos 𝑃1(𝑥1, 𝑎𝑥1 + 𝑏), 𝑃2(𝑥2, 𝑎𝑥2 + 𝑏) e 𝑃3(𝑥3, 𝑎𝑥3 + 𝑏) 

de modo que 𝑥1 < 𝑥2 < 𝑥3. Esses pontos pertencem a uma mesma reta se 𝑃1 − 𝑃2 − 𝑃3, 

ou seja, se 𝑃1𝑃3 = 𝑃1𝑃2 + 𝑃2𝑃3. Calculando cada uma dessas distâncias, obtém-se: 
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𝑃1𝑃2 = √(𝑥2 − 𝑥1)2 + (𝑎𝑥2 + 𝑏 − (𝑎𝑥1 + 𝑏))
2
= (𝑥2 − 𝑥1)√1 + 𝑎2 

𝑃2𝑃3 = √(𝑥3 − 𝑥2)2 + (𝑎𝑥3 + 𝑏 − (𝑎𝑥2 + 𝑏))
2
= (𝑥3 − 𝑥2)√1 + 𝑎2 

𝑃1𝑃3 = √(𝑥3 − 𝑥1)2 + (𝑎𝑥3 + 𝑏 − (𝑎𝑥1 + 𝑏))
2
= (𝑥3 − 𝑥1)√1 + 𝑎2 

 

Assim: 

𝑃1𝑃2 + 𝑃2𝑃3 = (𝑥2 − 𝑥1)√1 + 𝑎
2 + (𝑥3 − 𝑥2)√1 + 𝑎

2 = (𝑥3 − 𝑥1)√1 + 𝑎
2 = 𝑃1𝑃3 

 

Outra forma de justificar a representação gráfica ser formada por pontos de uma 

mesma reta utiliza a interpretação geométrica da taxa de variação de uma função afim. 

Para isso, considere os pontos 𝑃1(𝑥1, 𝑎𝑥1 + 𝑏), 𝑃2(𝑥2, 𝑎𝑥2 + 𝑏) e 𝑃3(𝑥3, 𝑎𝑥3 + 𝑏) 

pertencentes a 𝐺𝑓, de modo que 𝑥1 < 𝑥2 < 𝑥3, como ilustra a Figura 3: 

 

Figura 3 – Representação de três pontos pertencentes ao gráfico de uma função afim 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

No triângulo retângulo 𝐴𝑃1𝑃2, tem-se 𝑡𝑔𝛼 =
𝐴𝑃2

𝐴𝑃1
=
𝑎𝑥2+𝑏−(𝑎𝑥1+𝑏)

𝑥2−𝑥1
=
𝑎(𝑥2−𝑥1)

𝑥2−𝑥1
= 𝑎 (I); já 

no triângulo retângulo 𝐵𝑃2𝑃3, tem-se 𝑡𝑔𝛽 =
𝐵𝑃3

𝐵𝑃2
=
𝑎𝑥3+𝑏−(𝑎𝑥2+𝑏)

𝑥3−𝑥2
=
𝑎(𝑥3−𝑥2)

𝑥3−𝑥2
= 𝑎 (II). Como a 
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função tangente é injetora para ângulos com medidas entre 0o e 180º, então de (I) e (II) 

conclui-se que 𝛼 = 𝛽 e, portanto, os três pontos são colineares. 

Reciprocamente, se o gráfico de uma função 𝑓 é formado por pontos de uma reta, 

então 𝑓 é uma função afim. Com efeito, sendo 𝑃1(𝑥1, 𝑦1), 𝑃2(𝑥2, 𝑦2) e 𝑃3(𝑥3, 𝑦3) três pontos 

dessa reta tais que 𝑥1 < 𝑥2 < 𝑥3, como os ângulos 𝐴𝑃1̂𝑃2 e 𝐵𝑃2̂𝑃3 da Figura 4 são 

congruentes, tem-se que os triângulos 𝐴𝑃1𝑃2 e 𝐵𝑃2𝑃3 são semelhantes (caso AA): 

 

Figura 4 – Representação de três pontos pertencentes a uma mesma reta 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Da semelhança desses triângulos, tem-se 
𝐴𝑃2

𝐴𝑃1
=
𝐵𝑃3

𝐵𝑃2
, ou seja, 

𝑦2−𝑦1

𝑥2−𝑥1
=
𝑦3−𝑦2

𝑥3−𝑥2
. Como 

a taxa de variação de 𝑓, no intervalo [𝑥1, 𝑥2], é dada pela razão 
𝑦2−𝑦1

𝑥2−𝑥1
 e taxa de variação 

de 𝑓, no intervalo [𝑥2, 𝑥3], é dada pela razão 
𝑦3−𝑦2

𝑥3−𝑥2
, a igualdade acima mostra que a taxa 

de variação de 𝑓 é a mesma no intervalo [𝑥1, 𝑥3], o que implica 𝑓 ser uma função afim. 

A partir desses resultados, pode-se enunciar: a função afim é a única função cuja 

representação gráfica é formada por pontos de uma mesma reta. Na seção seguinte, será 

apresentada uma implicação importante desse enunciado. 
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2. 4. OS LOGARITMOS E AS FUNÇÕES AFINS 

 

No processo de reconhecimento de modelos de funções a partir de sua 

representação gráfica ou de alguma outra característica, a identificação errada de um 

modelo pode gerar conclusões equivocadas. Conforme já mencionado anteriormente, 

Adu-Gyamfi e Bossé (2014) identificaram que os estudantes, no geral, possuem 

dificuldades em reconhecer e classificar um modelo de função a partir de sua 

representação gráfica ou tabular. 

Para ilustrar o parágrafo anterior, observe as duas representações gráficas na 

Figura 5: 

 

Figura 5 – Representações gráficas semelhantes de duas funções distintas 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Uma delas é a representação gráfica de uma função quadrática cuja lei é da forma 

𝑓(𝑥) = 𝐵 ∙ 𝑥2 + 1 e a outra, a representação gráfica de uma função exponencial cuja lei é 

da forma 𝑔(𝑥) = 𝐵 ∙ 𝐴𝑥. Note que, propositadamente, o eixo vertical dos dois planos 

cartesianos da Figura 5 não possui escalas iguais, o que faz com que as curvas obtidas 

se assemelhem ainda mais em forma. Assim, analisando somente esses gráficos, 

verificar qual deles é a representação gráfica referente cada uma das funções pode não 

ser uma tarefa imediata.  

Agora, observe a seguinte transformação: 

 

𝑔(𝑥) = 𝐵 ∙ 𝐴𝑥 

log(𝑔(𝑥)) = log (𝐵 ∙ 𝐴𝑥) 

log(𝑔(𝑥)) = log(𝐵) + 𝑥 ∙ log (𝐴) 

 

Sendo ℎ(𝑥) = log(𝑔(𝑥)) e denotando por 𝑏 = log (𝐵) e 𝑎 = log (𝐴), a última 

igualdade pode ser reescrita como ℎ(𝑥) = 𝑏 + 𝑥 ∙ 𝑎, ou seja, ℎ(𝑥) = 𝑎𝑥 + 𝑏. Isso significa 

que a função ℎ é uma função afim (com domínio igual ao da função 𝑔) e, portanto,  

 

𝑔 é exponencial ⇔ ℎ é afim 

 

Verificar se ℎ é função afim pode ser mais rápido que verificar se 𝑔 é exponencial: 

se ℎ for afim, a taxa de variação de ℎ é constante e sua representação gráfica é formada 

por pontos de uma reta. Além disso, sendo 𝑎 a taxa de variação de ℎ, então a base 𝐴 da 

lei da função exponencial é dada por 10𝑎. 

Aplicando a transformação ℎ aos pontos dos gráficos representados na Figura 5, 

obtém-se as imagens da Figura 6. Observe que a representação gráfica da primeira 

imagem é formada por pontos de uma mesma reta, o que não ocorre na segunda 

imagem; isso indica que a primeira imagem é a representação gráfica de uma função 

exponencial e a segunda, não. 

 

 



 

38 

 

 

Figura 6 – Representações gráficas da figura anterior, após a transformação ℎ 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Da mesma forma que foi feita na função exponencial, é possível aplicar uma 

transformação na função quadrática 𝑓 tal como é mostrado a seguir: 

 

𝑓(𝑥) = 𝐵 ∙ 𝑥2 + 1 

𝑓(𝑥) − 1 = 𝐵 ∙ 𝑥2 

log(𝑓(𝑥) − 1) = log(𝐵 ∙ 𝑥2) 

log(𝑓(𝑥) − 1) = log(𝐵) + log(𝑥2) 

log(𝑓(𝑥) − 1) = log(𝐵) + 2 ∙ log(𝑥) 

 

Sendo 𝑖(𝑥) = log(𝑓(𝑥) − 1) e denotando por 𝑏 = log (𝐵) e 𝑋 = log (𝑥), a última 

igualdade pode ser reescrita como 𝑖(𝑥) = 𝑏 + 2 ∙ 𝑋, ou seja, 𝑖(𝑥) = 2𝑋 + 𝑏. Isso significa 

que a função 𝑖 é uma função afim (com domínio obtido a partir dos logaritmos dos valores 

do domínio da função 𝑓) e, portanto,  

 

𝑓 é quadrática ⇔ 𝑖 é afim 
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Novamente, verificar se 𝑖 é uma função afim pode ser mais rápido que verificar se 

𝑓 é quadrática; nesse caso, a taxa de variação da função afim deve ser igual a 2. 

Aplicando as transformações 𝑋 e 𝑖 aos pontos da segunda imagem da Figura 5, obtém-

se a Figura 7: 

 

Figura 7 – Representação gráfica da segunda imagem da Figura 5, após as transformações 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Note que essa representação gráfica é descrita por uma reta cujo coeficiente 

angular vale 2, o que indica que é a representação gráfica de uma função quadrática. 

Além desses já apresentados, outros modelos de funções bastante relevantes em 

estudos empíricos são aqueles cuja lei é da forma 
𝐾

𝑥𝑟
, em que 𝐾 é uma constante não 

nula e 𝑟 > 0. Da mesma forma, pode-se aplicar a transformação logarítmica para obter 

log (
𝐾

𝑥𝑟
) = log(𝐾) − 𝑟 ∙ log (𝑥). Denotando por 𝑏 = log (𝐾) e 𝑋 = log (𝑥), então a 

expressão obtida pode ser escrita como 𝑏 − 𝑟 ∙ 𝑋, o que indica que esta é a lei de uma 

função afim (com domínio obtido a partir dos logaritmos dos valores do domínio da função 

𝑝) com taxa de variação igual a −𝑟.  
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3. UM MODELO DE ASSOCIAÇÃO ESTATÍSTICA: A REGRESSÃO 

LINEAR 

 

Os primeiros estudos sobre associação estatística datam do século XIX, com 

Adolphe Quételet (1796-1874), Adrien-Marie Legendre (1752-1833), Auguste Bravais 

(1811-1863), Sir Francis Galton (1822-1911) e Karl Pearson (1857-1936). Enquanto 

Quételet realizou as primeiras observações sobre como o peso de um indivíduo 

associava-se ao quadrado de sua altura, Legendre foi o primeiro a escrever como obter 

as estimativas dos parâmetros de uma reta de regressão – embora não tenha utilizado 

esse nome à época – usando o método dos mínimos quadrados. Já Bravais foi um dos 

primeiros a escrever sobre correlação no contexto estatístico, obtendo uma definição 

para o coeficiente de correlação linear antes de Pearson (BORTOLOSSI; PINHO, 2014). 

Contudo, foi Galton quem sistematizou as ideias de correlação e regressão a partir 

de seus trabalhos sobre hereditariedade. Em um deles, Galton relacionou a estatura 

média dos filhos com a estatura média dos pais e percebeu que pais altos tendem a ter 

filhos altos, mas mais baixos que os pais; o mesmo ocorre para pais baixos, com filhos 

baixos, mas mais altos que os pais. Com isso, Galton concluiu que as alturas dos 

indivíduos tendem a regredir em direção à média populacional, introduzindo assim o 

termo ‘regressão’. Depois de Galton, Pearson publicou, já na virada para o século XX, 

diversos artigos sobre análise de regressão, escrevendo sobre o coeficiente de 

correlação linear e o teste qui-quadrado (LAVALLE; MICHELI; RUBIO, 2006). 

De acordo com Batanero et al. (1994), a ideia de associação estatística vai além 

da ideia de dependência determinística e é fundamental em diversos métodos estatísticos 

que permitem modelar fenômenos. O termo ‘associação’ é utilizado para expressar a 

existência de uma relação entre duas variáveis arbitrárias, tanto quantitativas como 

quantitativas; já a palavra ‘correlação’ é geralmente restrita a variáveis quantitativas.  

Esses mesmos autores reforçam que ambos os termos (associação e correlação) 

não implicam, necessariamente, relação de causalidade, mas apenas a existência de 

covariação (não nula) entre as variáveis. Nessa mesma direção, Sir Michael Marmot, no 

documentário The joy of stats (2010), afirma que 
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o que as correlações não substituem é o pensamento humano. Você tem 

que pensar sobre o que aquilo significa. O que um bom cientista faz, se ele chega 

a uma correlação, é tentar refutá-la o quanto for possível, tentar desconstrui-la, 

se livrar dela, tentar contestá-la. Se ela aguentar todos esses esforços para 

destruí-la e ainda estiver de pé, então, cautelosamente, você diz: podemos 

mesmo ter algo aqui! (THE joy of stats, 2010, 36’, tradução nossa) 

 

Para variáveis quantitativas, o problema de identificação de correlação possui 

algumas dificuldades; a primeira delas é a preferência dos estudantes, e até de alguns 

profissionais, pelos cálculos em detrimento à análise gráfica de um conjunto de dados. 

Para ressaltar a importância da visualização gráfica de um conjunto de dados como parte 

do processo da identificação de correlação, o estatístico Francis Anscombe exibiu quatro 

conjuntos de pares ordenados conhecidos como “Quarteto de Anscombe”, que possuem 

médias, variâncias, coeficiente de correlação linear, equação da reta de regressão linear 

e coeficiente de determinação iguais, mas que têm gráficos de dispersão bastante 

distintos (ANSCOMBE, 1973). A Figura 8 mostra os gráficos de dispersão e as retas de 

regressão referentes ao Quarteto de Anscombe, cujos dados e estatísticas são 

apresentadas e calculadas no Apêndice A. 

Figura 8 – Representação gráfica do Quarteto de Anscombe 

 

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Quarteto_de_Anscombe. Acessado em 20/05/2022. 
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Outra dificuldade em identificar correlações está associada à “leitura” das formas 

gráficas de representação dos dados; segundo Curcio10 (1989 apud BATANERO, 1994), 

a habilidade de ler criticamente um conjunto de dados é uma componente da 

alfabetização quantitativa. Para analisar o nível de compreensão dos gráficos, Curcio 

descreve três níveis:  

i) “ler os dados”: este nível requer uma leitura literal do gráfico, ou seja, não 

há nenhuma interpretação das informações; 

ii) “ler entre os dados”: este nível inclui a interpretação e integração dos dados 

no gráfico; requer a capacidade de comparar quantidades e o uso de outros 

conceitos e habilidades matemáticas; 

iii) “ler além dos dados”: este nível exige do leitor a capacidade de se fazer 

previsões e inferências dos dados sobre informações que não estão 

explícitas no gráfico.   

No caso de um gráfico de dispersão, o primeiro nível de compreensão desse tipo 

de gráfico pode ser descrito como identificar corretamente as escalas utilizadas e o 

significado das variáveis, além de obter o valor aproximado de uma coordenada de um 

dos pontos, dado o valor da outra coordenada; já o segundo nível pode ser descrito como 

identificar corretamente a intensidade da covariação, se há associação direta ou inversa 

e se a relação poderia ser representada por uma função afim. Por fim, o terceiro nível 

pode ser descrito como estimar corretamente o valor esperado para uma das variáveis a 

partir de um valor da outra. 

Em um estudo sobre correlação a partir de dados representados em um gráfico de 

dispersão, Estepa e Batanero (1996) realizaram um experimento de ensino com 213 

estudantes no último ano escolar (18 anos). Segundo os autores, é nesse ano em que o 

assunto “associação” é abordado, de acordo com o currículo espanhol da época. 

Contudo, esse experimento foi feito antes de o assunto ser abordado, justamente para 

analisar os pré-conceitos dos estudantes a respeito do tema.  

 

10 CURCIO, F. R. Developing graph comprehension. Reston, VA: N.C.T.M, 1989. 
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Os estudantes responderam a um questionário com 3 itens, cada um deles com 

perguntas sobre um gráfico de dispersão (informalmente conhecido como ‘nuvem de 

pontos’). As variáveis de estudo desse experimento foram: 1) identificar se há correlação 

(direta, inversa ou ausência); 2) verificar se a associação sugerida pelos dados coincide 

ou não com o contexto do problema (os dados concordam ou discordam da teoria?);  

3) caracterizar o tipo de relação entre as variáveis; 4) calcular o valor do coeficiente de 

correlação linear. 

Como resultados, os autores observaram que 90% dos estudantes atingiram o 

primeiro nível de compreensão dos gráficos; além disso, a maior parte conseguiu 

identificar corretamente se há correlação entre as variáveis. Essa identificação não 

ocorreu de forma significativa em um dos itens propostos, e os autores justificaram esse 

fato devido à uma maior dispersão dos pontos na nuvem e o fato de que as relações 

entre as variáveis não se deviam a uma influência causal. 

Ainda nesse estudo, os autores buscaram identificar, dentre as estratégias 

utilizadas pelos estudantes, quais foram corretas, parcialmente corretas ou incorretas. 

Dentre as corretas ou parcialmente corretas, eles destacaram o uso (por parte dos 

estudantes) do formato da nuvem de pontos para justificar o tipo de associação e a 

comparação da nuvem de pontos com algum modelo de função conhecida (por exemplo, 

a função afim) para identificar a correlação. Já dentre as incorretas, eles destacaram a 

dependência determinística, a identificação errônea de correlação justificada a partir de 

somente uma parte do gráfico, e não de seu todo, e o caráter causal da correlação. 

Carvalho (2008) realizou estudo semelhante, investigando se diferentes formas de 

representação dos dados influenciam a construção de significados matemáticos por 

estudantes de 11 a 14 anos. Para isso, a autora utilizou o método experimental, aliado a 

uma pesquisa-ação envolvendo o design intencional de tarefas, fazendo o estudo por 

meio de seis experimentos, dos quais participaram 922 estudantes: 598 oriundos do Key 

Stage Three de quatro escolas inglesas (correspondente ao 7º, 8º e 9º anos do Ensino 

Fundamental II no Brasil) e 324 oriundos do 7º, 8º e 9º anos de duas escolas brasileiras.  

Em relação aos experimentos, um deles investigou se gráficos ou tabelas 

interferem no raciocínio dos estudantes sobre variáveis discretas; outro investigou se 
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gráficos, tabelas ou a combinação de ambas as representações causa influência 

relevante em aspectos conceituais da informação. Como resultados, a autora concluiu 

que os estudantes já familiarizados com representações em tabelas e gráficos para 

representar variáveis discretas não se beneficiaram em atividades em que eles próprios 

precisaram organizar dados quantitativos discretos em tabelas; além disso, estudantes 

ingleses se favoreceram igualmente do uso de tabelas e de gráficos.  

Ainda, a autora corroborou resultados de estudos anteriores de que informações 

gráficas sobre variáveis contínuas possuem diferentes níveis de complexidade: ler pontos 

é significativamente mais fácil do que interpretar situações-problema. A pesquisa sugeriu 

a necessidade de uma discriminação da informação não apenas quanto ao tipo de 

variável, ou ao tipo de relação proporcional, mas também quanto ao tipo de correlação 

requerida dos estudantes. 

Cobo, Castro e Batanero (2000) realizaram um estudo experimental sobre 

estimação da correlação por parte dos estudantes a partir de diferentes representações. 

Os autores alegam que indivíduos adultos, em geral, possuem uma capacidade limitada 

de estimar associação entre variáveis, sendo que essa capacidade melhora quando a 

correlação é forte e positiva. Tendo isso em mente, o objetivo principal do estudo foi 

descrito como caracterizar o conhecimento dos estudantes ao final do estudo do assunto 

correlação, no primeiro ano universitário. Para isso, os autores selecionaram 104 

estudantes do curso de Negócios e 89 estudantes do curso de Enfermagem da 

Universidade de Jaén (Espanha) e aplicaram um questionário, em que as questões 

procuraram apresentar formas diferentes de se representar a correlação entre duas 

variáveis quantitativas: a descrição verbal (ou seja, descrevendo a distribuição bivariada 

por meio de um texto), dados dispostos em uma tabela de valores, dados organizados 

em um diagrama de dispersão e por meio do coeficiente de correlação. O foco desse 

questionário era como os estudantes transformavam uma dessas representações em 

outra.  

O questionário apresentava 6 tarefas, as quais foram descritas no Quadro 2 e as 

duas primeiras, apresentadas integralmente no Apêndice B: 
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Quadro 2 – Descrição das tarefas apresentadas no questionário 

Tarefa Descrição 

1 Construir um diagrama de dispersão coerente com a descrição verbal dada 

2 Estimar o valor do coeficiente de correlação a partir de uma descrição verbal 

3 Obter o valor de coeficiente de correlação a partir de uma tabela de valores 

4 Estimar o coeficiente de correlação com base em um gráfico de dispersão 

5 Indicar um par de variáveis cuja covariação possa ser representada por um 

dado valor do coeficiente de correlação 

6 Construir um diagrama de dispersão a partir de um dado valor do coeficiente 

de correlação 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Segundo os autores, não foram encontrados na literatura trabalhos que pudessem 

fazer referência às tarefas 5 e 6. Na análise dos resultados, os autores concluíram que 

as tarefas em que os estudantes tiveram os melhores desempenhos foram a 4 e a 6; os 

autores justificaram que esse desempenho pode ser devido à familiaridade que os 

estudantes têm com a construção de gráficos, decorrente dos assuntos de Matemática 

estudados durante o Ensino Médio. Já as tarefas em que os estudantes tiveram os piores 

desempenhos foram a 1 e a 3, por não serem familiares aos alunos. 

Além disso, os autores também concluíram que, quanto maior a intensidade, mais 

precisa é a noção de correlação por parte dos estudantes; o mesmo ocorreu aos casos 

em que a associação possui uma relação causal. Por fim, os autores evidenciaram a 

complexidade tanto do conceito de correlação quanto da compreensão do coeficiente de 

correlação linear; como este tema está sendo sugerido nos novos currículos para o 

Ensino Médio, é importante refletir sobre situações didáticas adequadas para esse tipo 

de público. 

Ao analisar como a função afim pode ser um obstáculo didático para o ensino de 

regressão linear no Ensino Médio, Agnelli et al. (2009) destacaram que o modelo de 

regressão linear e a função afim estão inseridos em contextos distintos, uma vez que a 

regressão é usada para modelar fenômenos aleatórios e busca descrever 

matematicamente o comportamento desse tipo de fenômeno; dessa forma, os conceitos 
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de função utilizados adquirem significados diferentes quando inseridos em um contexto 

estatístico. Mesmo que os procedimentos matemáticos usados para os modelos de 

regressão sejam deterministas por natureza, sua interpretação a priori é aleatória, já que 

diferentes conjuntos de pontos (amostras), representando as mesmas características, 

podem gerar linhas diferentes.  

Assim, surgem nesse tipo de problema questionamentos referentes a parâmetros, 

estimadores, variáveis aleatórias, independência e diferentes interpretações da 

linearidade. Nessas situações, evitar o obstáculo didático levantado é esclarecer o uso 

operacional da função afim na Estatística e destacar o papel atribuído aos conceitos 

essencialmente determinísticos quando usados para se modelar fenômenos aleatórios. 

Para ilustrar o obstáculo didático em questão, os autores apresentaram uma 

atividade presente em um livro didático argentino, usado por estudantes de 14 e 15 anos. 

O enunciado dessa atividade fornece uma tabela em que são registrados o número de 

batimentos por minuto em repouso de alguns indivíduos em função do número de horas 

semanais gastas por esses indivíduos para praticar algum esporte e, em seguida, são 

pedidos 3 itens: i) construir o diagrama de dispersão referente à tabela; ii) pergunta-se se 

há dependência funcional, estatística ou causal; e iii) dada a equação da reta de 

regressão, estimar o número de batimentos por minuto de um indivíduo que gasta 2 horas 

semanais para praticar esportes e estimar o número de batimentos por minuto de um 

ciclista que treina 4 horas diárias.  

Segundo os autores, o primeiro ponto que evidencia o obstáculo didático é 

construir o gráfico de dispersão a partir dos dados dispostos em uma tabela, da mesma 

forma que é feito para desenhar gráficos de funções afins. O segundo ponto está ligado 

ao segundo item, em que os dados fornecidos pela tabela “evidenciam” não apenas uma 

resposta parcial, mas claramente um tipo: não funcional. Portanto, não é abordado o fato 

de que a associação estatística entre duas características é de natureza aleatória e não 

decorre da inexistência de uma relação funcional. De acordo com Agnelli et al., isso ajuda 

a confundir dois aspectos relacionados ao termo ‘função’: relação unívoca e dependência 

causal. O texto questiona sobre a segunda (dependência causal), mas pode ser 

respondida de acordo com a outra consideração (não é unívoca). Essa confusão está 
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intimamente relacionada ao obstáculo didático detectado, uma vez que se utiliza a 

metodologia das funções afins para responder a questões de natureza estatística.  

O terceiro ponto está relacionado ao terceiro item, em que é apresentada "a forma 

típica" de uma função afim, não identificada qual é a característica denotada por 𝑥 e qual 

é denotada por 𝑦, produzindo assim as contradições de que i) a tabela não pode ser 

reproduzida a partir da expressão analítica, procedimento usual para obter o gráfico de 

uma função afim, e ii) partindo do pressuposto de que o estudante considere que a 

variável independente 𝑥 represente as horas de esporte e a variável dependente, a 

frequência cardíaca, qual interpretação ele atribuirá aos valores de 𝑦 que obtém para 

cada um dos valores de 𝑥? Desse modo, para essas perguntas, a resposta ao pedido de 

“estimativa” do número de pulsações será claramente de natureza determinística, 

consolidando a superposição conceitual de função afim e de regressão linear. 

Após apresentar essas evidências acerca do obstáculo didático, Agnelli et al. 

propõem uma forma de evitá-lo, mostrando que é possível começar a atividade 

examinando duas características de uma população, estudando se existe alguma relação 

entre elas, fornecendo dados aos estudantes e pedindo-lhes que façam um gráfico de 

dispersão. O professor pode então pedir que eles desenhem uma linha que se ajuste 

aproximadamente aos dados, mas mostre que essa linha não irá conter todos eles. A 

determinação desta linha (momento relacionado ao modelo utilizado no estudo da função 

afim) permite estabelecer uma relação aproximada entre as variáveis estudadas.  

Ainda como sugestão, os autores destacam que o processo para estabelecer a 

reta de regressão é o seguinte: i) crie um gráfico de dispersão; ii) conjecture o modelo de 

função que melhor se aproxima dos dados; iii) procure diferentes ajustes com base no 

modelo escolhido; iv) determine/decida qual é o melhor ajuste. Essa estratégia 

apresentada mostra um cuidado especial em distinguir o raciocínio estatístico que é 

realizado na regressão do determinístico que é realizado com funções afins. 

Nas seções seguintes, serão apresentados o valor esperado de uma variável 

aleatória, o modelo de regressão linear, um método para a estimação dos parâmetros e 

a análise da qualidade do ajuste de uma amostra a esse modelo. Para obter uma medida 

de associação linear entre variáveis aleatórias quantitativas, consulte o Apêndice C. 
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3. 1. VALOR ESPERADO DE UMA VARIÁVEL ALEATÓRIA 

 

 Dada uma variável aleatória 𝑋 discreta, o valor esperado (ou esperança) dessa 

variável aleatória, representado por 𝔼[𝑋], é dado pela média dos valores assumidos por 

essa variável aleatória, ponderada pelas respectivas probabilidades: 

 

𝔼[𝑋] =∑𝑥𝑖 ∙ 𝑃[𝑋 = 𝑥𝑖]

𝑛

𝑖=1

 

 

Nos casos em que a variável aleatória é contínua, então o valor esperado 𝔼[𝑋] é 

dado pela integral 

 

𝔼[𝑋] = ∫𝑥 ∙ 𝑓𝑋(𝑥)𝑑𝑥 

 

em que 𝑓𝑋(𝑥) indica a densidade de probabilidade de 𝑋. 

Uma das propriedades relevantes do valor esperado é a de que, sendo 𝑋 e 𝑌 

variáveis aleatórias e 𝑎, 𝑏 ∈ ℝ, 𝑎 ≠ 0, então 𝔼[𝑎𝑋 + 𝑏 ± 𝑌] = 𝑎𝔼[𝑋] + 𝑏 ± 𝔼[𝑌]. Isso pode 

ser justificado diretamente da definição de valor esperado: 

 

𝔼[𝑎𝑋 + 𝑏 ± 𝑌] =∑∑(𝑎𝑥𝑖 + 𝑏 ± 𝑦𝑗) ∙ 𝑃[𝑋 = 𝑥𝑖 , 𝑌 = 𝑦𝑗]

𝑚

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

 

𝔼[𝑎𝑋 + 𝑏 ± 𝑌] =∑(𝑎𝑥𝑖 + 𝑏)∑𝑃[𝑋 = 𝑥𝑖, 𝑌 = 𝑦𝑗]

𝑚

𝑗=1⏟              
𝑃[𝑋=𝑥𝑖]

𝑛

𝑖=1

±∑𝑦𝑗∑𝑃[𝑋 = 𝑥𝑖 , 𝑌 = 𝑦𝑗]

𝑛

𝑖=1⏟              
𝑃[𝑌=𝑦𝑗]

𝑚

𝑗=1

 

𝔼[𝑎𝑋 + 𝑏 ± 𝑌] =∑(𝑎𝑥𝑖 + 𝑏) ∙ 𝑃[𝑋 = 𝑥𝑖]

𝑛

𝑖=1

±∑𝑦𝑗 ∙ 𝑃[𝑌 = 𝑦𝑗]

𝑚

𝑗=1

 

𝔼[𝑎𝑋 + 𝑏 ± 𝑌] =∑(𝑎𝑥𝑖) ∙ 𝑃[𝑋 = 𝑥𝑖]

𝑛

𝑖=1

+∑𝑏 ∙ 𝑃[𝑋 = 𝑥𝑖]

𝑛

𝑖=1

±∑𝑦𝑗 ∙ 𝑃[𝑌 = 𝑦𝑗]

𝑚

𝑗=1
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𝔼[𝑎𝑋 + 𝑏 ± 𝑌] = 𝑎∑𝑥𝑖 ∙ 𝑃[𝑋 = 𝑥𝑖]

𝑛

𝑖=1

+ 𝑏∑𝑃[𝑋 = 𝑥𝑖]

𝑛

𝑖=1⏟        
1

±∑𝑦𝑗 ∙ 𝑃[𝑌 = 𝑦𝑗]

𝑚

𝑗=1

 

𝔼[𝑎𝑋 + 𝑏 ± 𝑌] = 𝑎𝔼[𝑋] + 𝑏 ± 𝔼[𝑌] 

 

A demonstração para as variáveis aleatórias contínuas é análoga.  

 

3. 2. O MODELO DE REGRESSÃO LINEAR SIMPLES 

 

Uma vez evidenciada a associação entre duas variáveis aleatórias 𝑋 e 𝑌, pode ser 

conveniente i) explicar 𝑌 em termos de 𝑋 (ou seja, de que forma 𝑋 afeta 𝑌), ii) saber como 

𝑌 varia dada uma variação em 𝑋, e ainda iii) ‘isolar’ o efeito de 𝑋 sobre 𝑌, ou seja, separar 

o efeito de 𝑋 do de outras variáveis não observadas que podem também afetar 𝑌.  

No caso em que a associação entre 𝑋 e 𝑌 possui uma tendência linear, um modelo 

que auxilia a analisar esses itens é chamado de modelo de regressão linear simples, 

descrito algebricamente por 

 

𝑌 = 𝑎 ∙ 𝑋 + 𝑏 + 𝑢 

 

em que 𝑎, 𝑏 ∈ ℝ (𝑎 ≠ 0) e 𝑢 representa outros fatores, além de 𝑋, que também podem 

afetar o valor de 𝑌 (fatores não observáveis).   

 Para analisar os efeitos da variação de 𝑋 na variação de 𝑌 é necessário que os 

demais fatores (𝑢) se mantenham constantes. Neste caso, sendo (𝑥1, 𝑦1) e (𝑥2, 𝑦2) tais 

que 𝑥1, 𝑥2 ∈ 𝑋 e 𝑦1, 𝑦2 ∈ 𝑌, tem-se que a taxa de variação de 𝑌 em relação a 𝑋 é dada por 

 

∆𝑌

∆𝑋
=
𝑦1 − 𝑦2
𝑥1 − 𝑥2

=
𝑎𝑥1 + 𝑏 + 𝑢 − (𝑎𝑥2 + 𝑏 + 𝑢)

𝑥1 − 𝑥2
=
𝑎(𝑥1 − 𝑥2)

𝑥1 − 𝑥2
= 𝑎 

 

 Agora, observe que, uma vez que 𝑋 e 𝑌 são variáveis aleatórias, então 𝑢 também 

é uma variável aleatória e, dessa forma, podemos tornar o modelo mais verossímil ao 

assumirmos algumas hipóteses sobre 𝑢: 
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a) em média, espera-se que os fatores não observáveis não interfiram na 

explicação de 𝒀 em termos de 𝑿: matematicamente, isso significa que        

𝔼[𝑢] = 0. Como o modelo possui um parâmetro 𝑏 constante, então qualquer 

efeito maior desses outros fatores poderá ser incorporado ao modelo nesse 

parâmetro. 

b) os fatores 𝒖 não estão correlacionados a 𝑿: como deseja-se ‘isolar’ os 

efeitos de 𝑋 sobre 𝑌 dos demais, então não pode haver associação entre 𝑢 e 

𝑋. Assim, os valores esperados para 𝑢 não podem depender do valor de 𝑋, ou 

seja, 𝔼[𝑢|𝑋] = 𝔼[𝑢].  

Em relação à segunda hipótese (de não correlação entre 𝑢 e 𝑋), vale destacar que 

não basta a condição de correlação nula (𝜌𝑢,𝑋 = 0) entre 𝑢 e 𝑋 pois, além de correlação 

nula não implicar independência entre 𝑢 e 𝑋, o coeficiente de correlação mede somente 

a associação linear entre as variáveis; assim, é possível não haver correlação entre 𝑢 e 

𝑋, mas haver entre 𝑢 e 𝑋2 (por exemplo), o que tornaria inviável a interpretação dos 

parâmetros do modelo de regressão linear. 

 Com base nessas duas hipóteses, conclui-se que 𝔼[𝑢|𝑋] = 𝔼[𝑢] = 0, ou seja, que 

a variável 𝑢 precisa ter média condicional zero. Essa hipótese fornece uma característica 

bastante relevante sobre o modelo de regressão linear simples: tomando o valor 

esperado de 𝑌 condicional a 𝑋, tem-se 

 

𝔼[𝑌|𝑋] = 𝔼[𝑎𝑋 + 𝑏 + 𝑢|𝑋] 

𝔼[𝑌|𝑋] = 𝑎 𝔼[𝑋|𝑋]⏟    
𝑋

+ 𝔼[𝑏|𝑋]⏟  
𝑏

+ 𝔼[𝑢|𝑋]⏟    
0

 

𝔼[𝑌|𝑋] = 𝑎 ∙ 𝑋 + 𝑏 

 

A equação obtida na linha anterior representa uma função afim, cuja taxa de 

variação vale 𝑎. A partir dessa igualdade, obtém-se duas conclusões relevantes:  

i) para um dado valor de 𝑋, a variável dependente da função fornece o valor 

esperado para 𝑌, e não o valor exato de 𝑌. Esse aspecto já diferencia as 

associações estatísticas das dependências determinísticas uma vez que, 
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no caso determinístico, há somente um valor de 𝑌 para cada valor de 𝑋 

(definição de função) – o que não ocorre no caso estatístico; 

ii) a cada acréscimo de 1 unidade no valor de 𝑋, então na média o valor de 𝑌 

varia em 𝑎 unidades.  

A Figura 9 mostra uma representação visual da primeira conclusão: 

 

Figura 9 – Exemplo de diagrama de dispersão e de reta de regressão linear 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Neste gráfico, a reta tracejada inclinada indica os valores esperados para 𝑌 dado 

o valor de 𝑋. Além disso, também se observa a variabilidade dos valores de 𝑌 para um 

mesmo valor de 𝑋, o que indica que há outros fatores além de 𝑋 que produzem variação 

em 𝑌.  

Usando a hipótese da média condicional zero, é possível escrever o modelo de 

regressão linear simples usando a notação 𝑌 = 𝔼[𝑌|𝑋] + 𝑢 sendo que a primeira parcela 

do lado direito dessa igualdade (𝔼[𝑌|𝑋]) pode ser interpretada como a parte de 𝑌 que 

pode ser explicada por 𝑋 e a segunda parcela (𝑢), a parte de 𝑌 não explicada por 𝑋. 

Uma vez definido o modelo de regressão linear simples e suas hipóteses para 

aplicação, o próximo passo é estimar os coeficientes 𝑎 e 𝑏, o que será feito a seguir. 
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3. 3. ESTIMAÇÃO DOS COEFICIENTES 

 

No modelo de regressão linear simples definido anteriormente (𝑌 = 𝑎𝑋 + 𝑏 + 𝑢), 

pode-se determinar 𝑎 e 𝑏 dados todos os valores assumidos pelas variáveis 𝑋 e 𝑌 (e os 

respectivos valores de 𝑢). Entretanto, em estudos aplicados, é raro que sejam conhecidos 

todos os valores de 𝑋 e 𝑌: suponha, por exemplo, que 𝑋 seja o número de horas semanais 

de um brasileiro que pratica atividades físicas de alta intensidade e que 𝑌 seja a 

porcentagem de gordura abdominal no corpo dessa pessoa. Nesse caso, conhecer 𝑋 e 

𝑌 significa obter tais informações de todos os brasileiros, o que é bastante inviável. 

Assim, o mais comum é que 𝑎 e 𝑏 possam ser estimados com base em uma 

amostra obtida dessa população; para isso, considere os 𝑛 pares 

(𝑥1, 𝑦1), (𝑥2, 𝑦2), … , (𝑥𝑛, 𝑦𝑛) tais que 𝑥𝑖 ∈ 𝑋 e 𝑦𝑖 ∈ 𝑌, 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛, sendo 𝑥𝑖 não todos iguais. 

Denotando 𝑓(𝑋) = 𝔼[𝑌|𝑋] = 𝑎𝑋 + 𝑏, define-se o resíduo 𝑟𝑖 como a diferença 𝑦𝑖 − 𝑓(𝑥𝑖) e 

ilustra-se esses resíduos na Figura 10: 

 

Figura 10 – Representação geométrica dos resíduos 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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É importante ressaltar a diferença entre os resíduos 𝑟𝑖 e a componente 𝑢 do 

modelo de regressão linear: enquanto 𝑢 é uma variável aleatória, os resíduos são valores 

obtidos a partir de uma amostra (𝑥𝑛, 𝑦𝑛) dependendo, portanto, dos dados dessa amostra. 

Representando graficamente os pares ordenados relativos à amostra obtida, os 

estimadores �̂� e �̂� devem ser tais que a reta dada pelo gráfico de 𝑓(𝑋) esteja “o mais 

próximo possível” desse conjunto de pontos. Note que as aspas na frase anterior foram 

utilizadas propositadamente pois existem diversas maneiras de se mensurar a 

proximidade entre os pontos da amostra e a reta: por exemplo, é possível mensurar essa 

proximidade usando o comprimento do segmento que une cada ponto à sua projeção 

ortogonal na reta (indicado na figura abaixo por 𝑑𝑖), mas também pode-se mensurar a 

proximidade usando outros métodos como a diferença positiva entre a ordenada de cada 

ponto e a imagem da abscissa do ponto pela função, de acordo com a Figura 11: 

 

Figura 11 – Diferentes interpretações para o conceito de “proximidade”  

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Um método frequentemente utilizado na literatura estatística para mensurar essa 

proximidade é o quadrado dos resíduos, de modo que a reta “mais próxima” do conjunto 

de pontos seja aquela cuja equação minimiza a soma dos quadrados dos resíduos, ou 

seja, em que se minimiza a função 𝑆: 
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𝑆 = 𝑟1
2 + 𝑟2

2 +⋯+ 𝑟𝑛
2 

𝑆 = (𝑦1 − 𝑓(𝑥1))
2
+ (𝑦2 − 𝑓(𝑥2))

2
+⋯+ (𝑦𝑛 − 𝑓(𝑥𝑛))

2
 

𝑆 = 𝑆(𝑎, 𝑏) = (𝑦1 − 𝑎𝑥1 − 𝑏)
2 + (𝑦2 − 𝑎𝑥2 − 𝑏)

2 +⋯+ (𝑦𝑛 − 𝑎𝑥𝑛 − 𝑏)
2 

 

Tal método se tornou bastante relevante não somente por sua praticidade 

algébrica na obtenção dos estimadores (recai em funções quadráticas – que são 

diferenciáveis em todos os pontos do domínio, ao contrário das funções modulares, as 

quais são necessários métodos numéricos para otimização) mas também à interpretação 

dos estimadores em termos estatísticos. 

Existem diferentes estratégias para determinar os valores de 𝑎 e 𝑏 que minimizem 

𝑆. A que será mostrada a seguir é particularmente interessante pois pode ser apresentada 

a estudantes da Educação Básica, devido ao fato de utilizar somente mínimos de funções 

quadráticas11. 

Desenvolvendo a lei de 𝑆 e agrupando os termos semelhantes em função das 

potências de 𝑏, obtém-se: 

 

𝑆 = 𝑛𝑏2 − 2(𝑦1 − 𝑎𝑥1 + 𝑦2 − 𝑎𝑥2 +⋯+ 𝑦𝑛 − 𝑎𝑥𝑛)𝑏 + (𝑦1 − 𝑎𝑥1)
2 +⋯+ (𝑦𝑛 − 𝑎𝑥𝑛)

2 

 

Tomando 𝑆 como função de 𝑏, tem-se que 𝑆(𝑏) é uma função quadrática cujo 

coeficiente dominante (𝑛) é positivo; logo, 𝑆(𝑏) tem um ponto de mínimo 𝑏∗, dado por 

 

𝑏∗ = −
−2(𝑦1 − 𝑎𝑥1 + 𝑦2 − 𝑎𝑥2 +⋯+ 𝑦𝑛 − 𝑎𝑥𝑛)

2 ∙ 𝑛
=
𝑦1 +⋯+ 𝑦𝑛

𝑛
− 𝑎 (

𝑥1 +⋯+ 𝑥𝑛
𝑛

) 

 

Denotando por �̅� =
𝑦1 + 𝑦2 + … + 𝑦𝑛

𝑛
 e �̅� =

𝑥1 + 𝑥2 + … + 𝑥𝑛

𝑛
, a última igualdade pode ser 

reescrita como 𝑏∗ = �̅� − 𝑎�̅�. Substituindo na equação 

 

𝑆 = (𝑦1 − 𝑎𝑥1 − 𝑏)
2 + (𝑦2 − 𝑎𝑥2 − 𝑏)

2 +⋯+ (𝑦𝑛 − 𝑎𝑥𝑛 − 𝑏)
2 

 

tem-se 

 

11 Se 𝑓:ℝ → ℝ é tal que 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 e 𝑎 > 0, então o mínimo de 𝑓 ocorre quando 𝑥 = −
𝑏

2𝑎
. 
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𝑆 = (𝑦1 − 𝑎𝑥1 − [�̅� − 𝑎�̅�])
2 + (𝑦2 − 𝑎𝑥2 − [�̅� − 𝑎�̅�])

2 +⋯+ (𝑦𝑛 − 𝑎𝑥𝑛 − [�̅� − 𝑎�̅�])
2 

𝑆 = (𝑦1 − �̅� − 𝑎(𝑥1 − �̅�))
2
+ (𝑦2 − �̅� − 𝑎(𝑥2 − �̅�))

2
+⋯+ (𝑦𝑛 − �̅� − 𝑎(𝑥𝑛 − �̅�))

2
 

 

Desenvolvendo a lei de 𝑆 e agrupando os termos semelhantes em função das 

potências de 𝑎, obtém-se: 

 

𝑆 = ((𝑥1 − �̅�)
2 +⋯+ (𝑥𝑛 − �̅�)

2)𝑎2 − 2((𝑦1 − �̅�)(𝑥1 − �̅�) +⋯+ (𝑦𝑛 − �̅�)(𝑥𝑛 − �̅�))𝑎 + (𝑦1 − �̅�)
2 +⋯+ (𝑦𝑛 − �̅�)

2 

 

Tomando 𝑆 como função de 𝑎, tem-se que 𝑆(𝑎) é uma função quadrática cujo 

coeficiente dominante também é positivo (pois é uma soma de quadrados em que 𝑥𝑖 não 

são todos iguais, o que implica �̅� ≠ 𝑥𝑖 para algum 𝑥𝑖 e, portanto, a soma dos quadrados 

é maior que zero); logo, 𝑆(𝑎) tem um ponto de mínimo 𝑎∗, dado por 

 

𝑎∗ = −
−2((𝑦1 − �̅�)(𝑥1 − �̅�) + ⋯+ (𝑦𝑛 − �̅�)(𝑥𝑛 − �̅�))

2((𝑥1 − �̅�)
2 +⋯+ (𝑥𝑛 − �̅�)

2)
=
(𝑦1 − �̅�)(𝑥1 − �̅�) + ⋯+ (𝑦𝑛 − �̅�)(𝑥𝑛 − �̅�)

(𝑥1 − �̅�)
2 +⋯+ (𝑥𝑛 − �̅�)

2
 

 

Logo, os estimadores �̂� e �̂� que minimizam a soma dos quadrados dos resíduos 

são dados por 

 

{
�̂� =

(𝑦1 − �̅�)(𝑥1 − �̅�) + ⋯+ (𝑦𝑛 − �̅�)(𝑥𝑛 − �̅�)

(𝑥1 − �̅�)2 +⋯+ (𝑥𝑛 − �̅�)2

�̂� = �̅� − �̂��̅�                                                                  

 

 

Assim, para determinar os estimadores no caso em que a amostra é formada pelos 

pares (0,1), (1,2) e (2,6), por exemplo, tem-se �̅� =
0+1+2

3
= 1 e �̅� =

1+2+6

3
= 3 e, portanto 

�̂� =
(1 − 3)(0 − 1) + (2 − 3)(1 − 1) + (6 − 3)(2 − 1)

(0 − 1)2 + (1 − 1)2 + (2 − 1)2
=
5

2
         𝑒         �̂� = 3 −

5

2
∙ 1 =

1

2
 

o que permite escrever 𝔼[𝑌|𝑋] =
5

2
𝑋 +

1

2
. 

A estratégia que minimiza o valor da soma dos quadrados dos resíduos é chamada 

de método dos mínimos quadrados. Para conhecer outras estratégias de obtenção dos 

parâmetros da regressão linear, por favor consulte o Apêndice D.  
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Uma vez obtidos os estimadores, pode-se questionar a qualidade do ajuste, ou 

seja, mensurar o quão bem o modelo se ajusta aos dados (de uma forma menos rigorosa, 

o ‘quão próximo, de fato, está a reta em relação aos pontos’). A resposta a esse 

questionamento será feita na seção a seguir. 

 

3. 4. QUALIDADE DO AJUSTE AO MODELO 

 

Antes de formalizar uma metodologia para mensurar a qualidade do ajuste, 

existem duas observações relevantes sobre os estimadores obtidos na seção anterior: 

a) a soma dos resíduos vale zero.  

Denotando 𝑆𝑅 = 𝑟1 + 𝑟2 +⋯+ 𝑟𝑛 a soma dos resíduos, tem-se: 

 

𝑆𝑅 = (𝑦1 − 𝑓(𝑥1)) + (𝑦2 − 𝑓(𝑥2)) + ⋯+ (𝑦𝑛 − 𝑓(𝑥𝑛)) 

𝑆𝑅 = [𝑦1 + 𝑦2 +⋯+ 𝑦𝑛] − [𝑓(𝑥1) + 𝑓(𝑥2) + ⋯+ 𝑓(𝑥𝑛)] 

𝑆𝑅 = 𝑛 {
𝑦1 + 𝑦2 +⋯+ 𝑦𝑛

𝑛
−
𝑓(𝑥1) + 𝑓(𝑥2) + ⋯+ 𝑓(𝑥𝑛)

𝑛
} 

𝑆𝑅 = 𝑛 {�̅� −
�̂�𝑥1 + �̂� + �̂�𝑥2 + �̂� + ⋯+ �̂�𝑥𝑛 + �̂�

𝑛
} 

𝑆𝑅 = 𝑛 {�̅�  − �̂� ∙
𝑥1 + 𝑥2 +⋯+ 𝑥𝑛

𝑛
− �̂�}  

𝑆𝑅 = 𝑛{�̅�  − �̂� ∙ �̅� − �̂�} 

 

Como �̂� = �̅�  − �̂� ∙ �̅�, então �̅�  − �̂� ∙ �̅� − �̂� = 0 e, portanto, 𝑆𝑅 = 0. 

b) as médias �̅� e 𝒇(𝒙)̅̅ ̅̅ ̅̅  são iguais. 

De fato, como 𝑆𝑅 = 0, então: 

 

(𝑦1 − 𝑓(𝑥1)) + (𝑦2 − 𝑓(𝑥2)) + ⋯+ (𝑦𝑛 − 𝑓(𝑥𝑛)) = 0 

𝑦1 + 𝑦2 +⋯+ 𝑦𝑛 = 𝑓(𝑥1) + 𝑓(𝑥2) + ⋯+ 𝑓(𝑥𝑛) 

𝑦1 + 𝑦2 +⋯+ 𝑦𝑛
𝑛

=
𝑓(𝑥1) + 𝑓(𝑥2) + ⋯+ 𝑓(𝑥𝑛)

𝑛
 

�̅� = 𝑓(𝑥)̅̅ ̅̅ ̅̅  
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Uma vez explicitadas essas observações, a seguir serão definidos números que 

possam mensurar a variação total amostral de 𝑦 (ou seja, o quanto os valores de 𝑦 estão 

dispersos na amostra) e a variação total amostral de 𝑓(𝑥), ambos em relação à média 

�̅� = 𝑓(𝑥)̅̅ ̅̅ ̅̅ . 

O primeiro desses números é chamado de soma dos quadrados total (SQT), dado 

por  

 

𝑆𝑄𝑇 = (𝑦1 − �̅�)
2 + (𝑦2 − �̅�)

2 +⋯+ (𝑦𝑛 − �̅�)
2 

 

e o segundo é chamado de soma dos quadrados do modelo (SQM) – ou soma dos 

quadrados explicados, dado por 

 

𝑆𝑄𝑀 = (𝑓(𝑥1) − 𝑓(𝑥)̅̅ ̅̅ ̅̅ )
2
+ (𝑓(𝑥2) − 𝑓(𝑥)̅̅ ̅̅ ̅̅ )

2
+⋯+ (𝑓(𝑥𝑛) − 𝑓(𝑥)̅̅ ̅̅ ̅̅ )

2
 

𝑆𝑄𝑀 = (𝑓(𝑥1) − �̅�)
2 + (𝑓(𝑥2) − �̅�)

2 +⋯+ (𝑓(𝑥𝑛) − �̅�)
2 

 

Observe que 𝑆𝑄𝑇 indica a variação total amostral de 𝑦 em relação à média, 

enquanto 𝑆𝑄𝑀 mede o quanto dessa variação é explicada pela variável 𝑋. Além disso, a 

diferença entre 𝑆𝑄𝑇 e 𝑆𝑄𝑀 (nessa ordem) é a soma dos quadrados dos resíduos: 

 

𝑆𝑄𝑇 = (𝑦1 − �̅�)
2 +⋯+ (𝑦𝑛 − �̅�)

2 

𝑆𝑄𝑇 = (𝑦1 − 𝑓(𝑥1) + 𝑓(𝑥1) − �̅�)
2 +⋯+ (𝑦𝑛 − 𝑓(𝑥𝑛) + 𝑓(𝑥𝑛) − �̅�)

2 

 

Desenvolvendo os quadrados: 

 

𝑆𝑄𝑇 = (𝑦1 − 𝑓(𝑥1))
2
+⋯+ (𝑦𝑛 − 𝑓(𝑥𝑛))

2
+ (𝑓(𝑥1) − �̅�)

2 +⋯+ (𝑓(𝑥𝑛) − �̅�)
2 

 

Note que a soma 2 (𝑦
1
− 𝑓(𝑥1)) (𝑓(𝑥1) − �̅�) + ⋯+ 2(𝑦𝑛 − 𝑓(𝑥𝑛)) (𝑓(𝑥𝑛) − �̅�) não foi 

escrita porque vale 0, devido ao fato de que: 

 

(𝑦
1
− 𝑓(𝑥1)) (𝑓(𝑥1) − �̅�) + ⋯+ (𝑦𝑛 − 𝑓(𝑥𝑛)) (𝑓(𝑥𝑛) − �̅�) = 𝑟1(𝑓(𝑥1) − �̅�) + ⋯+ 𝑟𝑛(𝑓(𝑥𝑛) − �̅�) 

= 𝑟1 ∙ 𝑓(𝑥1) + ⋯+ 𝑟𝑛 ∙ 𝑓(𝑥𝑛) − (𝑟1 +⋯+ 𝑟𝑛)�̅� 
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A expressão 𝑟1 ∙ 𝑓(𝑥1) + ⋯+ 𝑟𝑛 ∙ 𝑓(𝑥𝑛) é proporcional à covariância entre os 

resíduos e os valores esperados e, portanto, vale 0 (hipótese de não correlação). Além 

disso, como 𝑟1 +⋯+ 𝑟𝑛 = 0, então a soma mencionada anteriormente vale 0. 

 

Dessa forma, tem-se: 

 

𝑆𝑄𝑇 = (𝑟1)
2 +⋯+ (𝑟𝑛)

2 + (𝑓(𝑥1) − �̅�)
2 +⋯+ (𝑓(𝑥𝑛) − �̅�)

2⏟                      
𝑆𝑄𝑀

 

 

Logo, 𝑆𝑄𝑇 − 𝑆𝑄𝑀 = (𝑟1)
2 +⋯+ (𝑟𝑛)

2, o que permite concluir que essa diferença é 

a soma dos quadrados dos resíduos. Além disso, conclui-se também que 𝑆𝑄𝑀 ≤ 𝑆𝑄𝑇. 

Calculando a razão entre 𝑆𝑄𝑀 e 𝑆𝑄𝑇, obtém-se o número chamado coeficiente 

de determinação R2, dado por 

 

𝑅2 =
𝑆𝑄𝑀

𝑆𝑄𝑇
=
(𝑓(𝑥1) − �̅�)

2 + (𝑓(𝑥2) − �̅�)
2 +⋯+ (𝑓(𝑥𝑛) − �̅�)

2

(𝑦1 − �̅�)2 + (𝑦2 − �̅�)2 +⋯+ (𝑦𝑛 − �̅�)2
 

 

e que pode ser interpretado como a fração da variação total amostral da variável 

dependente que é explicada pela variável independente. Como 0 ≤ 𝑆𝑄𝑀 ≤ 𝑆𝑄𝑇, então 

0 ≤ 𝑅2 ≤ 1 e, por isso, 𝑅2 também pode ser interpretado como a porcentagem da 

variação amostral da variável dependente que é explicada pela variável independente. 

 Assim, quanto maior for o valor de 𝑅2, melhor a qualidade do ajuste: à medida que 

𝑅2 aumenta, então uma parte maior da variação de 𝑌 é capturada pela variação de 𝑓(𝑋). 

No caso em que 𝑅2 = 1, então todos os pontos da amostra pertencem à função 𝑓(𝑋). 
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4. O RACIOCÍNIO CORRELACIONAL 

 

A partir da segunda metade do século XX, começaram a ser publicados estudos 

sobre como as pessoas lidam com correlações e os processos cognitivos dos indivíduos 

em relação às associações entre variáveis. Os primeiros trabalhos relevantes nessa área 

foram escritos por Jean Piaget e Bärbel Inhelder, publicados a partir de 1951; nesses 

trabalhos, os autores partiram do pressuposto de que a compreensão da ideia de 

associação estava vinculada à compreensão das ideias de acaso e probabilidade, o que 

ocorre de forma significativa em indivíduos a partir de 11 anos de idade. Por esse motivo, 

em seus trabalhos escolheram somente indivíduos na faixa etária de 11 a 16 anos para 

analisar como eles lidavam com associações e correlações (PIAGET; INHELDER, 1951). 

Em um estudo publicado em 1955, Piaget e Inhelder analisaram como os 

estudantes lidavam com associações entre variáveis qualitativas a partir de dados 

organizados em uma tabela de dupla entrada. Para isso, disponibilizaram um conjunto 

de cartas aos estudantes, cada carta contendo um desenho de uma pessoa cujo cabelo 

pode ser claro/escuro e cujo olho também pode ser claro/escuro. O objetivo era estudar 

se e como as crianças identificam uma associação entre cor dos olhos e cor dos cabelos. 

Essas cartas poderiam ser classificadas e organizadas em cada uma das células 

da Tabela 1: 

 

Tabela 1 – Organização das cartas disponibilizadas aos estudantes 

 Cabelo claro Cabelo escuro Total por cor do olho 

Olhos claros A B A + B 

Olhos escuros C D C + D 

Total por cor do cabelo A + C B + D A + B + C + D 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Como resultado, os autores observaram que, para identificar se há associação, 

crianças com até 14 anos analisaram somente a relação entre os casos da célula A da 

tabela e o total de casos. Segundo eles, nessa faixa etária as crianças conseguem 
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comparar as células da tabela somente duas a duas; uma vez admitido que, nessa tabela, 

os casos da célula D também podem ser favoráveis à presença de associação, as 

crianças não conseguiram comparar o total de casos que favorecem a presença de 

associação (A + D) com os casos que não favorecem (B + C). Os autores concluíram que 

isso só ocorre com indivíduos a partir dos 15 anos de idade (PIAGET; INHELDER, 1955). 

De acordo com Jenkins e Ward (1965), essa estratégia diagonal para análise de 

associação só é válida para tabelas cujas frequências marginais são iguais, o que nem 

sempre ocorre. Em um caso geral, esses autores propuseram como estratégia correta 

avaliar a diferença entre duas probabilidades condicionais: 
𝐴

𝐴+𝐵
−

𝐶

𝐶+𝐷
 (ou seja, no 

contexto da cor dos olhos e dos cabelos, avaliar a diferença entre a probabilidade de um 

indivíduo ter cabelo claro, dado que ele tem olhos claros e a probabilidade de um 

indivíduo ter cabelo claro, dado que ele tem olhos escuros), o que indica uma primeira 

dificuldade por parte dos estudantes em lidar com problemas desse tipo. 

Ainda, como uma segunda dificuldade, diversos indivíduos trazem suas próprias 

expectativas sobre associações entre variáveis, independentemente do que os dados 

obtidos possam indicar. Este fenômeno, chamado "correlação ilusória", faz com que 

alguns sujeitos superestimem a associação entre variáveis, especialmente nos casos em 

que eles acreditam haver causalidade entre elas (CHAPMAN; CHAPMAN, 1969).  

No final da década de 1970, outros autores aprofundaram a análise de como os 

estudantes lidavam com associações entre variáveis incluindo, além dos casos em que 

as variáveis são qualitativas, também associações entre variáveis quantitativas. Essa 

análise evidenciou processos específicos do raciocínio que atuam diretamente na 

identificação e mensuração de associações; esses processos são parte integrante do 

chamado raciocínio correlacional, o qual será detalhado nas seções a seguir. 

 

4. 1. CARACTERÍSTICAS DO RACIOCÍNIO CORRELACIONAL 

 

Adi et al. (1978) definem raciocínio correlacional como “os processos de 

raciocínio que se usam para determinar a força da relação mútua entre variáveis” (ADI et 

al., 1978, p. 675, tradução nossa). 
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 De acordo com Nunes e Bryant (2011), existem diversas demandas cognitivas 

para a compreensão do raciocínio correlacional; em particular, três delas merecem 

destaque: 

i) aleatoriedade: mesmo que não haja associação entre dois eventos, ainda é 

possível que eles ocorram juntos por fruto do acaso; nesse ponto, o objetivo 

de analisar a correlação entre dois eventos é estabelecer se eles ocorrem 

juntos com uma frequência maior do que o esperado se isso ocorresse por 

acaso. Assim, a compreensão da aleatoriedade faz parte da compreensão 

das correlações. 

ii) variabilidade: para avaliar se dois eventos estão associados, é necessário 

identificar não apenas se eles ocorrem juntos, mas também quais são todos 

os casos possíveis. Por exemplo, se cada evento for caracterizado somente 

por sua ocorrência ou não (Sim ou Não), então o espaço amostral da 

ocorrência de dois eventos desse tipo é formado pelos pares (Sim, Sim), 

(Sim, Não), (Não, Sim) e (Não, Não). Nesse espaço amostral, a associação 

nem sempre é medida somente pelos casos do tipo (Sim, Sim); além disso, 

caso os eventos sejam caracterizados por mais do que essas duas 

possibilidades, analisar a associação entre elas já pode não ser uma tarefa 

simples. 

iii) probabilidade: uma vez definido o espaço amostral, a frequência de casos 

que corroboram a existência de uma associação é maior que a frequência 

dos casos que não suportam essa associação, a ponto de ser possível 

supor que essa frequência seja diferente da esperada por acaso? Se a 

resposta for sim, conclui-se que existe uma associação entre os dois 

eventos. 

 

Segundo Lawson, Adi e Karplus (1979), o raciocínio correlacional é fundamental 

para identificar associações entre variáveis e visa dois propósitos: previsão e exploração 

científica. Além disso, os autores afirmam que, embora muitos outros investigadores 

tenham contestado o modelo teórico de pensamento operacional formal de Piaget, é 
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geralmente aceito que o raciocínio correlacional é avançado em termos de 

desenvolvimento, pois envolve a compreensão de relações obtidas a partir de relações 

mais simples e operações de segunda ordem12.  

Já no início da década de 1990, John Ross e Brad Cousins aprofundaram o estudo 

sobre o raciocínio correlacional, analisando também associações entre variáveis 

quantitativas. As avaliações feitas pelos autores indicaram um baixo desempenho dos 

estudantes nessas habilidades e que, na Educação Básica, os estudantes não 

desenvolviam habilidades necessárias para lidar com problemas correlacionais. Segundo 

eles, mesmo os indivíduos que são capazes de reconhecer correlações positivas entre 

duas variáveis têm dificuldades em lidar com correlações negativas; não obstante, os 

autores apontam que o desempenho adulto no reconhecimento de não-correlações é 

baixo, mesmo para adultos com conhecimento especializado nos contextos específicos 

nos quais os problemas correlacionais estão inseridos (ROSS; COUSINS, 1993b). 

Nesse período, Ross e Cousins (1993a) examinaram se uma série de intervenções 

melhoraria o desempenho do raciocínio correlacional dos estudantes. Para isso, 

desenvolveram um conjunto de lições para estudantes da 7ª série canadense  

(12-13 anos); a Lição 1 foi planejada para motivá-los e apresentar um roteiro para resolver 

problemas que envolvessem correlações. Assim, a lição apresentou exemplos de 

problemas extraídos de artigos de jornais (“Poluição e câncer de colo de útero estão 

vinculados, diz estudo”) e, em seguida, os estudantes tiveram que identificar problemas 

semelhantes que fossem pessoalmente significativos. 

Na sequência, o professor elaborou um roteiro para identificar correlações e, 

usando esse roteiro, os estudantes analisaram o tipo de correlação existente em alguns 

contextos. A lição de casa consistiu em distinguir os três tipos de correlação a partir de 

vários gráficos de dispersão para os quais eles tinham que desenhar uma linha de 

tendência e descrever a correlação resultante. 

A Lição 2 propôs a construção e interpretação de gráficos de dispersão a partir de 

alguns pares de variáveis agrícolas e climáticas, reforçando o roteiro estabelecido na 

 

12 Nesse caso, as operações são usadas, primeiramente, para construir classes de eventos e, em 
seguida, usam-se operações adicionais para comparar essas classes. 
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lição anterior, terminando com um pequeno questionário ('Dado um conjunto de dados, 

descobrir se a quantidade de crimes em shopping está relacionada ao número de 

semáforos'). 

A Lição 3 era opcional e continha uma seção para estudantes que precisavam 

praticar o manuseio de problemas correlacionais. Já a Lição 4 generalizou o 

procedimento para lidar com problemas multivariados; para isso, foram apresentados 

dados sobre altitude, temperatura e latitude de quatro estações meteorológicas e era 

solicitado que os estudantes encontrassem uma associação entre altitude e temperatura 

em cada estação. Como resultado, foram obtidos três gráficos mostrando três 

associações diferentes – positivas, negativas e não correlacionadas – que foram 

explicadas por falhas em controlar os efeitos da latitude. Por fim, a última lição (Lição 5) 

propôs uma prática adicional na forma de exercícios. Ao final dessas lições, os autores 

concluíram que o desempenho médio dos estudantes pós-intervenção superou 99% o 

desempenho deles na pré-intervenção.  

A seguir, serão apresentadas as dimensões do raciocínio correlacional e seus 

respectivos níveis, propostos por Ross e Cousins. 

 

4. 2. AS DIMENSÕES DO RACIOCÍNIO CORRELACIONAL 

 

Segundo Ross e Cousins (1993a), os problemas correlacionais são intuitivamente 

semelhantes aos problemas experimentais e, por esta razão, os educadores de ciências 

atribuem os dois tipos à mesma categoria de objetivos: processos científicos integrados. 

Se a tarefa correlacional envolver duas variáveis contínuas, então os problemas 

correlacionais têm a mesma estrutura que os problemas experimentais e o procedimento 

para identificar associações é idêntico. 

Um ponto muito importante que distingue a investigação correlacional da 

experimental é o de que a primeira requer pensamento probabilístico. Assim, sob essa 

perspectiva, resolver problemas correlacionais requer o reconhecimento de que as 

associações entre as variáveis não são absolutas, mas existem em níveis; por exemplo, 

o uso de pesticidas justifica apenas parte da variabilidade na saúde das plantas. Konold 
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(1989) concluiu que alguns adultos não são capazes de raciocinar dessa maneira: 

independentemente das demandas, alguns indivíduos analisam somente variáveis que 

possam prever toda a variabilidade no resultado de interesse, presumindo assim uma 

relação determinística; por exemplo, a não aplicação de pesticidas sempre produziria 

plantas saudáveis. 

Sob essa análise, Ross e Cousins (1993a) afirmaram que a solução de problemas 

correlacionais é composta por quatro dimensões (ou componentes da habilidade): 

organização, que inclui reorganizar as informações fornecidas no enunciado do 

problema de modo a facilitar sua solução; seleção (ou localização), que consiste em 

selecionar uma amostra em que seja possível verificar se há alguma associação entre as 

variáveis em questão; síntese, que envolve resumir a associação, por exemplo, obtendo 

alguma medida sobre ela; e conclusão, que inclui obter conclusões 

qualitativas/quantitativas sobre a associação.  

Uma vez definidas estas dimensões, os autores estabeleceram níveis de 

desenvolvimento cognitivo vinculados a cada uma delas. Esses níveis estão descritos no 

Quadro 3, em que as escalas variam conforme a dimensão. 

 

Quadro 3 – Dimensões e níveis do raciocínio correlacional, propostos por Ross e Cousins 

 Nível Descrição 

O
rg

a
n

iz
a

ç
ã

o
 

0 O estudante não obteve uma exibição produtiva (ou seja, não realizou 

qualquer rearranjo dos dados)? 

1 O estudante reorganizou os dados do menor ao maior considerando 

somente uma variável? 

2 O estudante reorganizou os dados do menor ao maior considerando 

duas variáveis simultaneamente? 

3 O estudante reorganizou os dados do menor ao maior para uma variável 

e definiu uma variável de controle/independente? 

4 O estudante reorganizou os dados do menor ao maior considerando 

duas variáveis simultaneamente e definiu uma variável de controle? 
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S
e

le
ç

ã
o

 
0 O estudante selecionou aleatoriamente (ou não sistematicamente) 

alguns (por exemplo, 3 ou 4) elementos da amostra? 

1 O estudante selecionou sistematicamente alguns (por exemplo, 3 ou 4) 

elementos estratégicos da amostra? 

2 O estudante selecionou elementos suficientes da amostra para tomar 

uma decisão quanto a existência ou não de uma associação? 

S
ín

te
s

e
 

0 O estudante não tentou resumir os dados de alguma maneira (por 

exemplo, calculando médias)? 

1 O estudante usou uma estratégia de resumo simples? 

2 O estudante construiu um gráfico, sem traçar a linha de tendência? 

3 O estudante utilizou uma forma não técnica para representar a tendência 

(por exemplo, desenhando uma linha de tendência em um gráfico, mas 

não calculando o coeficiente de correlação linear)? 

C
o

n
c

lu
s

ã
o

 

0 O estudante falhou em identificar algum tipo de associação? 

1 O estudante descreveu a associação de forma parcialmente correta (por 

exemplo, se entre as variáveis de controle identificadas pelo estudante, 

uma das associações está correta, conforme mostrado no nível 3; ou, por 

exemplo, se entre as variáveis não controladas, identificou uma 

associação correta quando apenas os casos incomuns são ignorados)? 

2 O estudante descreveu corretamente a associação entre duas variáveis 

(por exemplo, duas variáveis estão associadas positivamente ou duas 

variáveis não estão associadas)? 

3 O estudante descreveu corretamente a associação entre várias variáveis 

(por exemplo, a altura está negativamente associada ao desempenho na 

natação para meninas, mas não está associada ao desempenho na 

natação para meninos)? 
 

Fonte: ROSS; COUSINS, 1993a, p. 56, tradução nossa. 
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5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Embora seja notório o aumento de investigações em Educação no Brasil, também 

se notou como a maior parte delas, mesmo obtendo conclusões interessantes, não 

propuseram aplicações práticas em sala de aula e acabaram se tornando ineficazes em 

melhorar os processos educacionais (MATTA; SILVA; BOAVENTURA, 2014). 

Assim, nessa dissertação optou-se por uma metodologia de pesquisa que, nas 

palavras de Kneubil e Pietrocola (2017, p. 2) possibilitasse “a compreensão de como, 

quando e por que inovações educacionais funcionam (ou não) na prática”. Uma 

metodologia que cumpre com esse propósito é a Pesquisa Baseada em Design, um 

método que, embora possua semelhanças com a pesquisa-ação (por exemplo, ao 

considerar a comunidade e o saber comunitário como parceiros do pesquisador), difere 

especialmente ao desenvolver aplicações e/ou soluções nitidamente voltadas à inovação 

da prática pedagógica. 

A seguir serão descritas essa metodologia e a sequência de ensino proposta. 

  

5. 1. A PESQUISA BASEADA EM DESIGN (DBR) 

 

A Pesquisa Baseada em Design (DBR, do inglês Design-Based Research) surgiu 

no início dos anos 1990, concebida por Ann Brown e Allan Collins, e se popularizou a 

partir dos anos 2000 em pesquisas educacionais norte-americanas, por se tratar de uma 

metodologia aplicada. Desde Brown e Collins a DBR foi aprimorada, incorporando-se a 

ela métodos de aplicação e validação, o que culminou no documento publicado em 2003 

pelo The Design-Based Research Collective (Coletivo da DBR, em tradução nossa) onde 

se chancelou a DBR como metodologia de pesquisa (BAUMGARTNER et al., 2003). 

Uma das definições da DBR foi proposta por Barab e Squire  (2004). Segundo 

esses autores, a DBR é “uma série de abordagens e procedimentos, com a intenção de 

produzir novas teorias, produtos e práticas pedagógicas que possam ser aplicados e que 

impactem potencialmente o processo de ensino e de aprendizagem em sala de aula” 

(BARAB; SQUIRE, 2004, p. 2, tradução nossa). 
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Diversos outros autores buscaram detalhar mais a definição da DBR. Nesse 

sentido, Nobre et al. (2017) apontaram que a DBR é 

 

uma abordagem metodológica que integra métodos qualitativos e 

quantitativos, com enfoque intervencionista, realizada em colaboração entre 

pesquisadores e participantes, em contextos do mundo real, através de ciclos 

iterativos de design, implementação, análise e redesign, tendo por objetivos 

proporcionar soluções para os problemas/desafios da educação, criar artefatos e 

práticas pedagógicas, gerar novas teorias e princípios de design. (NOBRE et al., 

2017, p. 131) 

 

Assim, nota-se que a DBR é uma metodologia flexível, que utiliza tanto métodos 

qualitativos quanto quantitativos e que possui caráter intervencionista e participativo, 

integrando métodos científicos e design. Devido a suas características, Nobre et al. 

também destacaram que essa metodologia é bastante adequada para investigar o uso 

de tecnologia dentro do ambiente escolar.  

Van der Akker13 (1999 apud KNEUBIL; PIETROCOLA, 2017) afirma que a 

interrelação entre teoria e prática é bastante complexa e, por isso, em diversos casos, a 

aplicação estrita da teoria não basta para se responder a questionamentos relacionados 

à prática. Matta, Silva e Boaventura (2014) enfatizam que é possível adquirir essa 

integração teórico-prática usando a DBR, uma vez que ela permite casar pesquisas 

robustas do ponto de vista teórico com as validações práticas de um ambiente de 

aprendizagem.  

Especificamente na área de Educação, a DBR pode ser utilizada em pesquisas 

que investigam estratégias eficazes no uso de recursos educacionais, inovações 

curriculares ou, ainda, a ação dos professores, pois essa metodologia pressupõe uma 

investigação tanto sobre o produto quanto o processo (KNEUBIL; PIETROCOLA, 2017). 

Matta, Silva e Boaventura destacam as principais características da DBR:  

 

13 VAN DEN AKKER, J. Principles and methods of development research. In: VAN DEN AKKER, J. 
et al. (Ed.). Design Methodology and Developmental Research in Education and Training. Dordrecht, 
the Netherlands: Kluwer, 1999, p. 1–14. 
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• Teoricamente orientada: segundo os autores, as teorias são o ponto de 

partida, de investigação e de chegada; a DBR utiliza propostas teóricas como 

alicerce para a construção do design educacional que será proposto; 

• Intervencionista: estabelece-se um diálogo entre o arcabouço teórico 

escolhido e o contexto de aplicação para que a pesquisa possa desenvolver 

uma aplicação que intervirá na prática pedagógica, criando algum produto 

educacional ou processo pedagógico; 

• Colaborativa: de acordo com os autores, a colaboração de todos os 

envolvidos na pesquisa decorre naturalmente do desenvolvimento de uma 

solução concreta para o problema proposto. Na DBR, considera-se todos como 

parte da equipe de pesquisa: para isso, recomenda-se que o problema seja 

estabelecido de forma compartilhada com os que sofrem as consequências 

daquela dificuldade pois, desse modo, a pesquisa será validada por todos; 

• Fundamentalmente responsiva: a DBR é pautada pelo diálogo entre o 

conhecimento dos participantes, o conhecimento teórico (suas interpretações 

e os advindos da literatura) e a gama de validações realizadas. O 

conhecimento é desenvolvido concomitantemente com a prática, em ciclos 

(iterações).   

• Iterativa: os autores evidenciam que a DBR é uma metodologia de pesquisa 

focada na construção de soluções práticas e, portanto, não é feita para 

terminar, uma vez que cada desenvolvimento é o resultado de um ciclo, o qual 

será o início do momento seguinte de aperfeiçoamento. Por isso, é necessária 

uma abordagem baseada em ciclos de estudo, análise e de refinamento da 

solução prática obtida. A iteração talvez seja a característica predominante da 

DBR, fornecendo-lhe o papel formativo com o qual ela é vinculada. 

 

O esquema da Figura 12 ilustra o que foi escrito anteriormente: 
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Figura 12 – Esquema dos ciclos da DBR 

 

Fonte: MATTA; SILVA; BOAVENTURA (2014), p. 29. 

 

Em relação aos aspectos colaborativo e fundamentalmente responsivo da DBR, 

Maharani, Marsigit e Wijaya (2020) afirmam que alguns estudantes têm dificuldade em 

expressar suas suposições no papel ou na frente da turma; além disso, eles não estão 

acostumados a desempenhar um papel ativo nas atividades de aprendizagem da 

Matemática. Neste sentido, os autores defendem a ideia de que a aprendizagem 

colaborativa permite que os estudantes interajam entre si e aprendam ativamente, 

orientando-os a resolver problemas por meio da exploração e compartilhamento de ideias 

em grupo. Ainda, eles concluem que a aprendizagem colaborativa, com uma abordagem 

científica, influencia o desempenho da aprendizagem matemática dos estudantes 

mostrando que, quando os professores se valem dessa forma de aprendizagem, os 

estudantes obtêm melhores resultados na aprendizagem da Matemática em comparação 

com os professores que não o fazem. Além disso, os autores destacam que, neste 

aprendizado, os estudantes se beneficiam porque a Matemática não é ensinada pelo 

professor fornecendo fórmulas diretamente, mas sim são incentivados a compreender os 
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conceitos matemáticos por meio de processos ativos. Por isso, as atividades da 

sequência proposta incentivam o uso de metodologias colaborativas de aprendizagem 

para a formalização dos conceitos apresentados. 

Em relação aos processos de design em cada iteração, Easterday, Lewis e Gerber  

(2014) propuseram um formado por 6 fases: focus (foque no problema), understand 

(entenda o problema), define (defina os objetivos), conceive (planeje uma solução), build 

(construa a solução) e test (teste a solução).  

Já sobre o papel do pesquisador na DBR, Lijnse14 (2010 apud KNEUBIL; 

PIETROCOLA, 2017) afirmou que ele não é somente um expectador externo, mas sim 

um participante ativo do processo – ele não o acompanha externamente, antes é o 

primeiro a moldar seu produto, de dentro do processo. Dessa maneira, o pesquisador 

realiza um experimento de ensino, no qual ele é o responsável por todo o processo 

(design didático, formação de professores, testes, implementação, ...); 

consequentemente, o principal resultado desta pesquisa é o processo de aprendizagem 

referente ao objeto de conhecimento definido.  

Para isso, é essencial que o pesquisador tenha conhecimento das abordagens 

didáticas usuais sobre o assunto e do marco teórico o qual será utilizado, além de ser 

capaz de desenvolver e justificar uma nova abordagem didática para que, com isso, 

possa criar uma sequência de ensino a qual permita que demais professores sejam 

capazes e estejam dispostos a aplicá-la. Lijnse destaca, ainda, que o pesquisador pode 

ou não ser um dos professores de aplicação, não havendo impedimentos metodológicos 

para isso. 

Especificamente sobre o ensino de Ciências Exatas, a metodologia DBR gerou 

uma sublinha de pesquisa – chamada de “Sequências de Ensino e de Aprendizagem” 

(TLS, do inglês Teaching-Learning Sequences) – que analisa a implementação de 

inovações curriculares sobre conteúdos específicos (KNEUBIL; PIETROCOLA, 2017). 

 

14 LIJNSE, P. Methodological aspects of design research in physics education. In: KORTLAND, K.; 
KLAASSEN, K. (Orgs.). Designing Theory-Based Teaching-Learning Sequences for Science 
Education. Utrecht: CDBeta Press, 2010, p. 144–155. 
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Para caracterizar as TLS, Lijnse apontou que, antigamente, os professores 

ensinavam usando livros didáticos escritos por desenvolvedores de currículos, os quais 

inspiravam-se em pesquisadores em Educação que buscavam entender e explicar a 

aprendizagem formulando teorias de aprendizagem com implicações para o ensino. No 

entanto, esse caminho possuía diversas limitações, pois se buscava entender e explicar 

a aprendizagem de disciplinas específicas, como Matemática ou Física, a partir de teorias 

generalistas (como por exemplo, o construtivismo ou a semiótica das ciências cognitivas). 

Para o autor, as TLS preenchem a lacuna formada pela “muita teoria e pouca 

prática” por permitirem a produção de conhecimento didático, relacionado a um conteúdo 

específico. Assim, pode-se entender uma TLS tanto quanto uma atividade de pesquisa 

intervencional como um produto que inclui atividades desenvolvidas para o processo de 

aprendizagem dos estudantes sobre um objeto de conhecimento específico, aplicado a 

um contexto real de sala de aula. 

Sobre os resultados da aplicação da DBR, McKenney e Reeves (2012) 

classificaram os resultados em três tipos: i) os que possam contribuir com a teoria 

(consonância entre a teoria e a prática de aplicação); ii) os sociais e os comunitários 

(soluções de uma prática concreta para um problema comunitário contextualizado) e iii) 

os que permitem o desenvolvimento de habilidades por parte dos sujeitos envolvidos, que 

estarão capacitados a resolver problemas daquele tipo. 

 

5. 2. A SEQUÊNCIA DE ENSINO 

 

Com base na TLS será apresentado um conjunto de atividades desenvolvidas para 

o processo de ensino do conceito de regressão linear, aplicado a contextos reais. Assim, 

seguindo as características da DBR apresentadas anteriormente, será construída uma 

sequência formada por uma atividade diagnóstica, sete atividades e uma atividade final, 

que serão aplicadas em um tempo previsto de dez aulas. 

O objetivo da atividade diagnóstica é analisar as demandas cognitivas dos 

estudantes para reconhecimento de correlações antes da aplicação das atividades. 

Dessa forma, serão apresentados três problemas correlacionais, cujo propósito é o de 
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identificar e mensurar a correlação existente entre duas variáveis. Esses problemas estão 

apresentados na íntegra no Apêndice E.  

A primeira questão apresenta um texto retirado de uma notícia, o qual aponta uma 

relação entre anos de estudo e renda de trabalhadores brasileiros. Em relação a essa 

notícia, questiona-se a) no estudo feito pelo Banco Central, qual é a variável relacionada 

ao aumento de salário; b) quais outras variáveis apontadas pelo estudo também 

influenciam a renda; e c) como diferenciar uma associação de uma coincidência.  

Com isso, busca-se identificar como os estudantes lidam com as demandas 

cognitivas para reconhecimento de correlações, discutidas por Nunes e Bryant (2011). 

Em função das respostas fornecidas, os estudantes podem ser classificados em níveis – 

de forma semelhante a que foi feita por Ross e Cousins (1993a) – descritos no Quadro 4 

a seguir: 

 

Quadro 4 – Níveis das demandas cognitivas para reconhecimento de correlações 

 Nível Descrição 

It
e

m
 a

) 0 O estudante não identificou a variável. 

1 O estudante identificou a variável, mas também escreveu outras. 

2 O estudante identificou a variável, sem escrever outras. 

It
e

m
 b

) 0 O estudante não identificou outras variáveis. 

1 O estudante identificou somente algumas das variáveis. 

2 O estudante identificou todas as outras variáveis apresentadas no texto. 

It
e

m
 c

) 

0 O estudante não conseguiu diferenciar associação de coincidência.  

1 O estudante diferenciou associação de coincidência, mas argumentou de 

forma incoerente e/ou errada. 

2 O estudante diferenciou associação de coincidência, argumentando de 

forma coerente. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 A segunda questão apresenta um gráfico de dispersão que relaciona a 

porcentagem de gordura corporal com o IMC de uma pessoa. Com base nesse gráfico, 

questiona-se a) se há alguma relação entre essas variáveis; b) se é verdadeira ou falsa 
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a afirmação “Quanto maior o IMC, maior a porcentagem de gordura corporal”; c) a 

porcentagem exata de gordura corporal de alguém cujo IMC = 30; e d) como estimar o 

valor esperado para a gordura corporal de alguém cujo IMC = 30.  

Com isso, busca-se analisar i) qual o nível de leitura de gráficos de dispersão, 

apresentado por Curcio (1989), ii) se os estudantes identificam corretamente uma 

associação entre as variáveis e iii) como eles realizam previsões a partir de um gráfico 

de dispersão. Em função das respostas obtidas, os estudantes podem ser classificados 

nos níveis de leitura propostos por Curcio, de acordo com o Quadro 5: 

 

Quadro 5 – Níveis de leitura de gráficos, propostos por Curcio 

Nível Descrição 

0 O estudante errou as respostas de todos os itens propostos. 

1 O estudante acertou somente um item ou errou as respostas de todos, 

mas, no item c, respondeu algum valor entre 35 e 38.  

2 O estudante acertou dois itens. 

3 O estudante acertou três itens. 

4 O estudante acertou todos os itens. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Já em relação aos níveis das dimensões do raciocínio correlacional, nessa 

questão analisa-se somente as dimensões “Seleção”, “Síntese” e “Conclusão”, uma vez 

que os dados já estavam organizados em um gráfico. Dessa forma, os estudantes podem 

ser classificados com base nos critérios estabelecidos no Quadro 6: 

 

Quadro 6 – Dimensões e níveis do raciocínio correlacional para dados em gráfico de dispersão 

 Nível Descrição 

S
e

le
ç

ã
o

 

0 O estudante selecionou aleatoriamente alguns pontos do gráfico. 

1 O estudante selecionou alguns pontos estratégicos do gráfico (por 

exemplo, excluindo outliers) para identificar corretamente a associação. 

2 O estudante observou todos (ou quase todos) os pontos do gráfico para 

decidir se há ou não uma associação. 
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S
ín

te
s

e
 

0 O estudante não traçou uma linha de tendência no gráfico. 

1 O estudante traçou uma linha de tendência de forma não técnica (por 

exemplo, aproximando a linha dos pontos de forma visual). 

2 O estudante traçou uma linha de tendência de forma técnica, usando 

algum cálculo ou outro resultado matemático coerente. 

C
o

n
c

lu
s

ã
o

 

0 O estudante falhou em identificar/descrever corretamente algum tipo de 

associação. 

1 O estudante descreveu a associação de forma parcialmente correta (por 

exemplo, levando em conta somente o aspecto causal da relação para 

definir a associação, ou algo equivalente). 

2 O estudante descreveu corretamente a associação, fornecendo uma 

estimativa para a porcentagem de gordura de alguém com IMC = 30 a 

partir de uma análise gráfica. 

3 O estudante descreveu corretamente a associação, fornecendo uma 

estimativa para a porcentagem de gordura de alguém com IMC = 30 a 

partir da obtenção da equação da linha de tendência. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Por fim, a terceira questão apresenta uma pesquisa sobre a relação entre o 

aquecimento global e o PIB per capita de diversos países, a partir de dados organizados 

em uma tabela. Com base nessa tabela, questiona-se a) se há alguma relação entre 

essas variáveis; b) se é verdadeira ou falsa a afirmação “Quanto maior o PIB per capita 

do país, maior o impacto provocado pelo aquecimento global”; c) o percentual de impacto 

no PIB de um país cujo PIB per capita seja US$ 25 mil e d) se a resposta ao item anterior 

mudaria caso os mesmos dados fossem coletados de outros países.  

Com isso, busca-se analisar se os estudantes identificam corretamente a 

associação entre as variáveis a partir de dados exibidos em uma tabela, além de verificar 

como essa associação seria alterada caso a amostra observada na tabela fosse outra. A 

partir das respostas obtidas, os estudantes podem ser classificados em níveis seguindo 

exatamente os critérios propostos por Ross e Cousins (1993a) descritos no Quadro 3. A 



 

78 

 

 

única ressalva se dá no nível 3 da dimensão “Conclusão”, que pode ser substituída por 

“O estudante descreveu corretamente a associação e calculou uma estimativa 

consistente para o impacto de um país cujo PIB per capita era de US$ 25 mil.” 

Desde a atividade diagnóstica, é relevante notar o caráter teoricamente orientado 

e a faceta intervencionista da DBR, uma vez que a construção dessas atividades está 

fundamentada tanto pelas demandas cognitivas discutidas por Nunes e Bryant (2011) 

quanto pelas dimensões do raciocínio correlacional apresentadas por Ross e Cousins 

(1993a). Tal fundamentação será detalhada e discutida no próximo capítulo. 

Em relação às atividades – nomeadas de A a G e apresentadas na íntegra no 

Apêndice F – serão apresentados problemas correlacionais cujos objetivos de 

aprendizagem estão descritos no Quadro 7. Nos moldes das características 

fundamentalmente responsiva e iterativa da DBR, cada uma dessas atividades 

representa uma iteração em que é analisado, avaliado e validado o desenvolvimento do 

processo a partir dos objetivos de aprendizagem presentes em cada ciclo. A avaliação e 

validação se darão por meio de algumas reflexões/questionamentos ao final de cada uma 

das atividades propostas, a fim de analisar se foram cumpridos os objetivos de 

aprendizagem estabelecidos para aquela atividade e como proceder caso eles não 

tenham sido cumpridos. 

 

Quadro 7 – Objetivos de aprendizagem referentes às atividades propostas 

Atividade Objetivos de aprendizagem 

A 

- Identificar uma associação linear entre duas variáveis quantitativas a 

partir de um gráfico de dispersão; 

- Traçar a reta que mais se ajusta aos pontos dados; 

- Definir um critério que meça a proximidade dos pontos à reta para decidir, 

dentre um conjunto de possibilidades, qual é a mais adequada para 

modelar o problema. 

B 

- Obter uma relação funcional linear para uma associação entre duas 

variáveis quantitativas; 

- Apresentar o método dos mínimos quadrados (MMQ). 
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C 

- Mostrar como os parâmetros da reta de regressão podem ser obtidos no 

Google Planilhas; 

- Interpretar os coeficientes do modelo de regressão; 

- Utilizar os modelos de regressão para realizar previsões e estimativas. 

D 

- Identificar uma associação entre o comprimento de um elástico e o 

número de bolas de gude presas a ele; 

- Obter uma relação funcional entre o comprimento do elástico e o número 

de bolas de gude presas a ele; 

- Conjecturar fatores que justifiquem a variabilidade dos parâmetros. 

E 

- Modelar matematicamente a monetização de uma rede social; 

- Utilizar o modelo de regressão linear para realizar previsões; 

- Verificar a adequação do modelo a partir do coeficiente R2 da regressão. 

F 

- Obter uma estimativa para a taxa média de letalidade da Covid-19 em 

uma determinada região a partir de dados coletados; 

- Analisar a estimativa obtida para o total de mortes dado um número de 

casos confirmados; 

- Utilizar logaritmos para linearização de gráficos; 

- Avaliar a razoabilidade de conclusões obtidas sobre o modelo de 

propagação de vírus em períodos de pandemias. 

G 

- Revisar os conceitos vistos nas atividades anteriores; 

- Mostrar a importância da análise gráfica para identificação de 

associações entre variáveis quantitativas. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Ainda que, em cada atividade, haja uma análise, avaliação e validação do 

processo, após a aplicação dessa sequência de atividades será realizada uma atividade 

final – apresentada na íntegra no Apêndice G – a fim de se analisar os resultados obtidos 

segundo os critérios propostos por McKenney e Reeves (2012): os que verificam a 

consonância entre a teoria e a prática do ensino de modelos de regressão linear para 

estudantes do Ensino Médio – ou seja, se os alunos compreenderam os conceitos 
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apresentados durante a sequência de atividades – e os que permitem o desenvolvimento 

de habilidades por parte dos estudantes – o desenvolvimento do raciocínio correlacional. 

Para isso, a atividade final foi construída nos mesmos moldes da atividade 

diagnóstica: a primeira questão apresenta um texto retirado de uma notícia, o qual aponta 

uma relação entre anos de estudo e a probabilidade de o indivíduo ser fumante. Em 

relação a essa notícia, questiona-se a) qual é a variável relacionada à probabilidade de 

uma pessoa ser fumante; b) quais outras variáveis apontadas pelo estudo também 

influenciam nessa probabilidade; e c) como diferenciar uma associação de uma 

coincidência.  

Analogamente ao que foi feito na atividade diagnóstica, em função das respostas 

fornecidas, os estudantes podem ser classificados em níveis, descritos no Quadro 8 a 

seguir. A partir dessa classificação, é possível acompanhar a evolução dos processos 

cognitivos para reconhecimento de correlações, referente à atividade diagnóstica. 

 

Quadro 8 – Níveis das demandas cognitivas para reconhecimento de correlações 

 Nível Descrição 

It
e

m
 a

) 0 O estudante não identificou a variável. 

1 O estudante identificou a variável, mas também escreveu outras. 

2 O estudante identificou a variável, sem escrever outras. 

It
e

m
 b

) 0 O estudante não identificou outras variáveis. 

1 O estudante identificou diversas outras variáveis. 

2 O estudante identificou a única variável apresentada no texto. 

It
e

m
 c

) 

0 O estudante não conseguiu diferenciar associação de coincidência.  

1 O estudante diferenciou associação de coincidência, mas argumentou de 

forma incoerente e/ou errada. 

2 O estudante diferenciou associação de coincidência, argumentando de 

forma coerente. 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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 A segunda questão apresenta um gráfico de dispersão que relaciona o tamanho 

e o peso do peito de uma pessoa. Com base nesse gráfico, questiona-se a) se há alguma 

relação entre essas variáveis; b) se é verdadeira ou falsa a afirmação “Quanto maior o 

tamanho, maior o peso do peito”; c) o peso exato do peito de alguém cujo tamanho do 

peito é igual a 40 cm; e d) como estimar o valor esperado para o peso do peito de alguém 

cujo tamanho do peito é 40 cm.  

Para efeitos comparativos com a atividade diagnóstica, em função das respostas 

obtidas, os estudantes podem ser classificados nos níveis de leitura propostos por Curcio 

(1989), os quais já foram descritos no Quadro 5. Já em relação aos níveis das dimensões 

do raciocínio correlacional, os estudantes podem ser classificados com base nos critérios 

também já estabelecidos no Quadro 6. 

Por fim, a terceira questão apresenta uma pesquisa sobre a relação entre a taxa 

de inflação e a taxa de desemprego, a partir de dados organizados em uma tabela. Com 

base nessa tabela, questiona-se a) se há alguma relação entre essas variáveis; b) se é 

verdadeira ou falsa a afirmação “Quanto maior a taxa de desemprego, menor será a taxa 

de inflação”; c) a taxa esperada de inflação em um mês cuja taxa de desemprego foi de 

14%; e d) se a resposta ao item anterior mudaria caso os mesmos dados fossem 

coletados em outro período.  

Com isso, busca-se analisar a evolução dos estudantes em identificar 

corretamente associações entre variáveis a partir de dados exibidos em uma tabela e em 

verificar como essa associação seria alterada caso a amostra observada na tabela fosse 

outra. A partir das respostas obtidas, os estudantes podem ser classificados em níveis 

seguindo exatamente os critérios propostos por Ross e Cousins (1993a) descritos no 

Quadro 3. A única ressalva se dá no nível 3 da dimensão “Conclusão”, que pode ser 

substituída por “O estudante descreveu corretamente a associação e calculou uma 

estimativa consistente para a taxa de inflação em um mês cuja taxa de desemprego foi 

de 14%.” 

Em relação ao público-alvo de aplicação dessa sequência, ela pode ser aplicada 

em qualquer momento do Ensino Médio desde que os estudantes já estejam 

familiarizados com os conceitos de função afim, função quadrática, logaritmos e 
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estatística (cálculo de médias e construção do gráfico de dispersão). Em particular, com 

o advento da criação do Novo Ensino Médio (Lei n° 13.415/201715), há (pelo menos) três 

momentos em que a aplicação dessa sequência pode ser relevante: 

i) ao final da 1ª série: neste momento, os estudantes já sabem lidar com os 

requisitos apontados para a aplicação da sequência. Assim, sugere-se que 

essa sequência seja aplicada ao final da 1ª série, como uma oportunidade 

para os estudantes reunirem diversos assuntos estudados ao longo desta 

série em aplicações que exigem uma visão integradora dos objetos de 

conhecimento e das habilidades matemáticas adquiridas durante o ano. 

Segundo Buenrostro e Radinsky (2019), é amplamente assumido que os 

estudantes aprendam Matemática e Ciências dominando conceitos e 

práticas para resolver problemas que façam uso de técnicas conjuntas; de 

acordo com os autores, no Ensino Médio esse aprendizado está associado 

a professores e a currículos que “façam as coisas se conectarem”. 

ii) ao final da 3ª série: conforme já mencionado nesta dissertação, o modelo 

piagetiano crê que indivíduos mais velhos possuem maior capacidade de 

raciocinar correlatamente. Assim, a aplicação desta sequência a estudantes 

que estão concluindo o Ensino Médio pode proporcionar não somente a 

conexão entre os diversos objetos de conhecimento envolvidos, mas 

também um aprimoramento ainda maior de diversas habilidades 

matemáticas, inclusive as que envolvem o uso de tecnologias. 

iii) como parte integrante de um itinerário formativo: parte da carga horária do 

Novo Ensino Médio é dedicada aos itinerários formativos. Como 

mencionado nos Referenciais Curriculares para a Elaboração de Itinerários 

Formativos (BRASIL, 2018b), estes itinerários configuram espaço 

importante para a integração da Matemática com outras áreas do 

conhecimento, o que permite desenvolver competências ligadas aos 

chamados eixos estruturantes: investigação científica, processos criativos, 

 

15 Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13415.htm. 
Acessado em 13/03/2022. 
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mediação e intervenção sociocultural e empreendedorismo. Assim, esta 

sequência pode ser aplicada dentro de um dos itinerários formativos de 

Matemática, relacionando-a com algum itinerário das Ciências Humanas 

(como, por exemplo, na Atividade E – “Monetizando redes sociais”) ou 

algum itinerário das Ciências da Natureza (como, por exemplo, na Atividade 

D – “Deformação elástica” e na Atividade F – “Verdades matemáticas sobre 

epidemias”). É interessante notar que, neste caso, os potenciais resultados 

não estarão limitados ao saber matemático, mas também a intervenções e 

mediações socioculturais, o que pode, inclusive, impactar no projeto de vida 

dos estudantes envolvidos. 

Além destes três, é possível aplicar essa sequência em outros momentos do 

Ensino Médio, inclusive aplicá-la mais de uma vez ao mesmo conjunto de estudantes, 

em diferentes séries. Outro ponto que merece ser destacado é o de que a sequência 

apresentada pode ser aplicada tanto de forma presencial quanto de forma remota; o 

ensino remoto vem se tornando cada vez mais frequente e não é mais incomum que 

cursos e disciplinas sejam oferecidos nessa modalidade. Nesse caso, as atividades que 

necessitam de adaptações para que ocorram também no modelo remoto já contam com 

as observações pertinentes em sua descrição no Apêndice F. 
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6. DISCUSSÕES SOBRE ATIVIDADES PROPOSTAS 

 

Conforme já mencionado na seção 5.1, a DBR é uma metodologia que pode ser 

utilizada em pesquisas que propõem soluções voltadas à inovação da prática pedagógica 

– o que é o caso desta dissertação, uma vez que o tema regressão linear ainda não está 

presente na maior parte das práticas pedagógicas das escolas do Ensino Médio no Brasil. 

Neste sentido, a sequência de atividades proposta configura um produto que pode 

impactar a relação entre o ensino e a aprendizagem desse tema em sala de aula. 

Desde a atividade diagnóstica, nota-se as características da DBR enunciadas por 

Matta, Silva e Boaventura (2014): 

• Teoricamente orientada: para as demandas cognitivas do raciocínio 

correlacional, usam-se as ideias de Nunes e Bryant (2011) (aleatoriedade e 

variabilidade); para a leitura de gráficos, usam-se os níveis propostos por 

Curcio (1989); além disso, identifica-se os processos que definem o raciocínio 

correlacional de Adi et al. (1978) e as dimensões do raciocínio correlacional 

propostas por Ross e Cousins (1993a); 

• Intervencionista: diversas atividades trazem contextos reais para que se possa 

identificar cada uma das quatro dimensões do raciocínio correlacional, criando 

assim um processo pedagógico para desenvolver esse tipo de raciocínio; 

• Colaborativa: será privilegiada uma abordagem investigativa nas atividades, de 

modo que seja possível que os estudantes contribuam para a solução dos 

problemas correlacionais, permitindo uma aprendizagem mais ativa em que o 

estudante ocupa papel central e o professor media as discussões; 

• Fundamentalmente responsiva: uma vez que a abordagem investigativa 

permite que os estudantes levantem hipóteses de como identificar e obter uma 

relação funcional em associações estatísticas, caberá ao professor estabelecer 

o diálogo entre essas hipóteses e o conhecimento teórico necessário para que 

tais hipóteses possam ser validadas/refutadas. Isso está intimamente ligado 

aos objetivos de aprendizagem propostos em cada atividade;   
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• Iterativa: cada atividade configurará um ciclo de iteração, em que se avaliará e 

validará os objetivos propostos, a fim de se construir um processo em espiral 

que permite, em cada ciclo, o estabelecimento de novas relações, bem como 

a validação/modificação das já existentes. Além disso, dentro de uma atividade 

pode haver subciclos de iteração, em que essas relações são parcialmente 

validadas ou já modificadas, em função dos processos cognitivos dos 

estudantes no decorrer de cada uma delas. 

 

Para ilustrar e caracterizar a DBR nesta sequência de atividades, a primeira 

atividade (Atividade A) tem por objetivos de aprendizagem a identificação de uma 

associação linear a partir de um gráfico de dispersão, traçar a reta que mais se ajusta 

aos pontos do gráfico e estabelecer um critério para medir a proximidade dos pontos à 

reta. Nesta atividade é apresentado aos estudantes um contexto semelhante ao da 

questão 1 da atividade diagnóstica (relação entre anos de estudo e renda) mas, desta 

vez, os dados estão dispostos em 3 pontos de um gráfico de dispersão; a partir deles, os 

estudantes investigarão como traçar a reta que está mais próxima dos pontos, bem como 

usarão a noção de resíduo para estabelecer um critério de proximidade dos pontos à reta. 

Ao final da atividade, são propostas algumas reflexões/questionamentos, tais como “1. 

Qual critério foi utilizado para traçar a reta mais adequada aos pontos?”, “2. Nas aulas 

sobre função afim, foi aprendido que dois pontos são suficientes para traçar o gráfico 

desse tipo de função. Por que essa estratégia não funcionou nesse exemplo?”, “3. Por 

que a soma direta dos resíduos não pode ser um bom critério para verificar qual reta está 

mais próxima dos pontos?” e “4. Com base na soma dos quadrados dos resíduos, qual 

das funções apresentadas é a mais adequada para ajustar aos dados?”.  

É interessante observar que a condução dessa atividade depende totalmente da 

análise e da avaliação feita a partir das respostas dos estudantes à segunda questão da 

atividade diagnóstica, o que evidencia o caráter iterativo da DBR; ainda, observa-se 

também a presença da faceta colaborativa da DBR, em que os estudantes participam 

ativamente na construção da solução do problema (no caso desta atividade, estabelecer 

um critério para medir a proximidade dos pontos à reta). No entanto, a colaboração é 
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pautada pelas intervenções do professor a partir da teoria pertinente ao assunto, o que 

evidencia o caráter fundamentalmente responsivo da DBR, em que há um diálogo entre 

o conhecimento dos participantes, o conhecimento teórico e as validações realizadas. 

Após a aplicação dessa atividade, há uma análise, avaliação e validação dos processos 

realizados, para que se possa conduzir a próxima atividade, o que destaca o caráter 

iterativo da DBR nessa sequência. 

Em relação à execução desta atividade, inicialmente é possível que alguns 

estudantes escolham a reta que mais se ajusta aos pontos como aquela que contém pelo 

menos um deles; por exemplo, é bastante comum que estudantes escolham a reta que 

contém 𝐴 e 𝐶, por estarem localizados nos extremos da nuvem de pontos, conforme 

indica a Figura 13 (a). Isso ocorre pois nem todos podem se sentir confortáveis em traçar 

uma reta que não contém pelo menos um dos pontos dados (Figura 13 (b)), ainda que o 

critério estabelecido por estes indivíduos seja ‘a reta mais próxima dos pontos’. Desta 

forma, pode ser bastante comum que eles tracem a reta que contenha dois dos três 

pontos dados.  

 

Figura 13 – Duas possibilidades para o traçado da reta a partir dos pontos dados 

 

(a)                                                                          (b) 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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O fato de eles preferirem uma reta que contém algum ponto da amostra em vez 

de a que não contém decorre do obstáculo didático que as funções afins representam em 

relação ao ensino de modelos de regressão linear, conforme já apontado por Agnelli et 

al. (2009) no Capítulo 3: a perspectiva determinística do estudo das funções faz com que 

os estudantes possam não notar o fato de que os pontos indicados representam apenas 

uma amostra de observações da relação entre x e y e, portanto, a reta de melhor ajuste 

pode não conter os pontos desta amostra em específico.  

Sobre a característica fundamentalmente responsiva presente nesta atividade, o 

Quadro 9 exemplifica o papel dos estudantes e o do professor em relação às hipóteses 

levantadas sobre algumas reflexões e questionamentos propostos:  

 

Quadro 9 – Exemplos de papéis do estudante e professor em relação às reflexões propostas 

Reflexão O estudante O professor 

1
. 

Q
u
a

l 
c
ri
té

ri
o

 [
..
.]

 a
d

e
q

u
a
d

a
 a

o
s
 

p
o

n
to

s
?
 

a) “analisei visualmente qual reta 

era a mais próxima dos pontos.” 

a) “Como saber se a reta que você 

traçou é, de fato, a mais próxima?” 

b) “aproveitei os pontos que já 

estavam marcados no gráfico e 

escolhi um/dois deles.” 

b) “É possível que, em algum caso, a 

reta mais adequada não passe por 

nenhum dos pontos marcados?” 

c) “analisei a soma dos resíduos 

‘sem o sinal’ (i.e., em módulo).” 

d) “medi com a régua quanto vale 

cada um dos resíduos para depois 

somar todos eles.” 

c) “Quando as equações das retas 

forem dadas, funciona! Mas e se não?” 

d) “E se o gráfico tivesse muitos 

pontos, seria viável? E qual a precisão 

dessa medição?” 

2
. 

N
a
s
 a

u
la

s
 [
..

.]
 

n
e

s
s
e

 e
x
e

m
p

lo
?
 a) “porque os pontos do gráfico 

não determinam uma única reta.” 

a) “Verdade! Como você justifica essa 

não colinearidade?” 

b) “porque as funções são um 

modelo teórico e, no mundo real, 

os dados não são precisos.” 

b) “Como você justificaria essa 

imprecisão? É erro de medição ou 

variabilidade de resultados?” 
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3
. 

P
o

r 
q

u
e

 a
 s

o
m

a
 [

..
.]

 

p
ró

x
im

a
 d

o
s
 p

o
n

to
s
?

 

a) “porque os resíduos podem ser 

negativos e, aí, a menor soma 

seria a mais negativa seria, o que 

seria ‘estranho’.” 

a) “A palavra ‘estranho’ significa que o 

resultado não seria coerente? E como 

fazer para contornar esse problema? 

Você tem alguma sugestão?”  

b) “porque pode ser muito 

trabalhoso calcular cada um dos 

resíduos para depois somar todos 

eles.” 

b) “Você sugere algum método que 

seja mais preciso que esse e que seja 

mais rápido? E se pudesse usar 

calculadora/computador, ajudaria?” 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Para cada um dos cenários em que a hipótese fornecida pelo estudante é refutada, 

o professor pode promover um subciclo de iteração, com alguma proposta que vise 

modificar a hipótese fornecida para alguma que seja verdadeira. Por exemplo, no cenário 

b) da reflexão 1 (em que o estudante aproveitou os pontos já marcados no gráfico), o 

professor pode pedir a ele que obtenha a reta mais próxima dos pontos A(0,0), B(1,1) e 

C(2,5): a reta que satisfaz a essa condição, cuja equação é dada por 𝑦 = 2,5𝑥 − 0,5, não 

contém os pontos A, B ou C. Assim, o estudante pode perceber que nem sempre a reta 

mais adequada é aquela que, necessariamente, contém algum dos pontos do gráfico. 

Existem diversas formas de se verificar a validação dos objetivos de aprendizagem 

pelos estudantes; o professor pode analisar o desempenho deles durante a própria 

atividade ou também é possível, ao final dela, que o professor realize uma avaliação 

semelhante à atividade, trazendo o mesmo contexto (relação entre renda e anos de 

estudo), mas com valores diferentes dos já presentes na atividade, o que permitirá aos 

estudantes aplicarem os resultados obtidos na atividade para responder à avaliação. 

Uma vez validados os objetivos de aprendizagem para esta Atividade A, o professor pode 

seguir com o próximo ciclo de iteração, correspondente à Atividade B.  

Dentre as demais atividades da sequência, duas delas merecem uma discussão 

mais detalhada pois, nelas, os estudantes utilizarão os conceitos estudados nas 

atividades anteriores para resolverem problemas correlacionais inseridos em contextos 

reais. As atividades em que isto ocorre são as Atividades E e F e a discussão sobre cada 

uma delas será feita nas seções a seguir. 
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6. 1. MONETIZANDO REDES SOCIAIS (ATIVIDADE E) 

 

Em maio de 2021, o aplicativo de live streaming Yubo fez uma pesquisa16 com 

2246 jovens brasileiros e concluiu que 39% deles pretendem ser famosos como 

influenciadores digitais, superando as porcentagens dos que pretendem ser famosos 

como ator/atriz (16%) ou como cantor/cantora (11%). Uma pesquisa semelhante17 feita 

pela Morning Consult com 2000 jovens estadunidenses concluiu que 54% deles se 

tornariam influenciadores digitais, caso houvesse a oportunidade, e 86% deles estariam 

dispostos a postar conteúdos patrocinados por dinheiro. 

Dada a relevância deste tema entre os jovens, a Atividade E foi concebida de modo 

que os estudantes conheçam como funcionam as calculadoras de ganhos de 

influenciadores em uma rede social específica – como a que aparece na Figura 14 – 

buscando identificar uma associação entre o número de seguidores e o valor ganho por 

post. Desta forma, o problema a ser resolvido nesta atividade é “Como saber quanto 

ganha um influenciador digital no Instagram?”. 

 

Figura 14 – Exemplo de calculadora de ganhos de influenciadores em redes sociais  

 

Fonte: https://influencermarketinghub.com/br/calculadora-de-dinheiro-do-instagram/. Acessado em 09/03/2022. 

 

16 Disponível em https://blogs.oglobo.globo.com/ancelmo/post/tem-muito-jovem-no-brasil-
sonhando-em-ser-influenciador-digital.html. Acessado em 10/03/2022. 

17 Disponível em https://morningconsult.com/influencer-report-engaging-gen-z-and-millennials/. 
Acessado em 10/03/2022. 
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Para encaminhar a resolução deste problema, os estudantes são divididos em 

pequenos grupos (destacando, mais uma vez, a característica colaborativa da DBR) e, a 

partir de um site que fornece um banco de dados sobre o valor do post e o número de 

seguidores de diversas celebridades, eles devem escolher uma amostra formada por 30 

pares do tipo (número de seguidores, valor do post). Obtida essa amostra, eles devem 

construir um diagrama de dispersão, tal qual o mostrado na Figura 15; o exemplo que 

aparece nesta figura contém os pares ordenados relativos às 30 celebridades com os 

maiores valores por post, listadas ao final de 2021: 

 

Figura 15 – Gráfico de dispersão relacionando o valor do post e o número de seguidores  

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Com base na Figura 15, já é interessante notar a tendência linear da associação 

entre estas variáveis; usando o Google Planilhas, é possível determinar a equação do 

modelo de regressão linear com o respectivo valor de 𝑅2 para, em seguida, estimar o 

valor médio pago por post a uma celebridade do interesse do grupo. As questões da 

atividade foram pensadas de modo a formarem um roteiro para a resolução do problema. 

É relevante notar, mais uma vez, as características da DBR nesta atividade: por 

exemplo, em relação ao caráter “teoricamente orientado”, o desenho do estudo foi 

construído a partir das dimensões do raciocínio correlacional propostas por Ross e 
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Cousins: seleção de pares de dados para a construção da amostra; organização dos 

dados no Google Planilhas, atribuindo o número de seguidores como variável 

independente; síntese de informações construindo o gráfico de dispersão e obtendo a 

reta de regressão; e conclusão da existência e da força da associação a partir do valor 

de 𝑅2.  

Já em relação ao caráter “intervencionista” da DBR, destacam-se a solução de 

problemas correlacionais em um problema real, em que é necessário verificar a existência 

de uma associação entre o valor pago por post e o número de seguidores – e a estimativa 

calculada, a partir do modelo obtido, para o valor esperado pago por post de uma 

celebridade que não esteja na amostra, estabelecendo-se assim um diálogo entre a teoria 

e a prática. Da mesma forma, em relação ao caráter “colaborativo”, destacam-se o 

trabalho em grupos, a abordagem investigativa na atividade e a resolução coletiva do 

problema proposto. 

Sobre o caráter “fundamentalmente responsivo” da DBR presente nesta atividade, 

é interessante notar que os estudantes formulam e expressam suas hipóteses sobre a 

existência e a força de relação entre as variáveis. No Quadro 10 abaixo aparecem alguns 

exemplos de como isso ocorre e, entre parênteses, a fundamentação teórica subjacente 

às hipóteses fornecidas pelos estudantes. 

 

Quadro 10 – Exemplos de papéis do estudante e professor em relação às reflexões propostas 

 O estudante O professor 

V
o

c
ê

 c
o

n
s
id

e
ra

 q
u

e
 h

á
 u

m
a

 

a
s
s
o

c
ia

ç
ã
o

 l
in

e
a

r 
e

n
tr

e
 a

s
 

v
a

ri
á

v
e

is
?
 

a) “sim, porque, olhando para o 

gráfico, os pontos estão próximos 

de uma reta.” 

a) “Certo! E como você mediria essa 

proximidade?” (‘ler além dos dados’, 

de Curcio) 

b) “sim, porque geralmente 

quanto mais seguidores tem a 

pessoa, mais dinheiro ela ganha.” 

b) “Você concluiu a partir dos dados 

ou é sua opinião?” (correlação 

ilusória, de Chapman e Chapman) 

c) “não, porque os pontos do 

gráfico não formam uma reta 

perfeita.” 

c) “O que justificaria não formar uma 

reta perfeita?” (‘ler os dados’, de 

Curcio) 
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O
 n

ú
m

e
ro

 d
e
 s

e
g
u

id
o

re
s
 é

 o
 

ú
n

ic
o
 f
a

to
r 

q
u

e
 f

a
z
 c

o
m

 q
u

e
 

m
u

d
e

 o
 v

a
lo

r 
p
a

g
o

 p
o

r 
p

o
s
t?

  a) “não, porque, pelo que eu sei, 

pode haver outros como 

engajamento, curtidas, etc.” 

a) “Você concluiu a partir dos dados 

ou é sua opinião?” (correlação 

ilusória, de Chapman e Chapman) 

b) “sim, porque o gráfico não 

mostrou outros fatores.” 

c) “não, porque ao analisar o valor 

do 𝑅2, o resultado deu um número 

menor que 1.” 

b) “Não tinha no site ou não existe?” 

(‘ler entre os dados’, de Curcio) 

c) “Certo! E como você interpreta o 

valor do 𝑅2 obtido?” (análise conjunta 

proposta por Anscombe) 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A faceta fundamentalmente responsiva da DBR também fica evidente no momento 

final desta atividade, em que os estudantes estimarão o valor pago por post de uma 

celebridade do interesse deles e que não esteja no banco de dados; uma vez resolvido o 

problema proposto, eles também refletirão sobre a facilidade (ou não) em se tornar um 

influenciador digital e, na opinião deles, o que é necessário para que isso aconteça. Isto 

ocorre pois, neste ponto, todos os grupos já possuem a equação da reta de regressão 

com o valor de 𝑅2, ilustrado na Figura 16 a seguir para os pontos da Figura 15: 

 

Figura 16 – A equação da reta de regressão para a nuvem de pontos da Figura 15  

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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A partir desta equação, eles obterão o valor pago por post (𝑦) ao substituírem o 

número de seguidores (𝑥). O interessante é que, neste momento, é possível que alguns 

substituam o número de seguidores do seu próprio perfil, ou de algum colega; por 

exemplo, se alguém tiver somente 1 seguidor, segundo o modelo obtido esta pessoa 

ganharia um valor próximo de US$ 20.991,00 por post, o que parece não ser muito 

verossímil; além disso, os valores obtidos por cada grupo podem ser bastante diferentes 

mesmo substituindo um mesmo número de seguidores (pelo fato desses valores 

dependerem também da relação funcional entre x e y) e, assim, pode ser relevante 

questionar aos estudantes como eles interpretam estes resultados. Outro ponto relevante 

é sobre o valor 97,79% do 𝑅2, indicando que o número de seguidores é bastante 

relevante para explicar o valor pago por post. Esses dois pontos podem ajudar a justificar 

que o modelo obtido é bastante adequado a celebridades cujo número de seguidores 

pertença ao intervalo delimitado pela amostra (no exemplo da Figura 19, são as que 

possuem entre 50 e 300 milhões de seguidores), mas não o é para os casos em que este 

número é muito distante deste intervalo.  

Por fim, sobre o caráter “iterativo” desta atividade, no início dela são trazidas 

relações decorrentes de atividades anteriores como, por exemplo, o gráfico de dispersão 

como auxílio para identificar associações e o uso do Google Planilhas para obtenção dos 

parâmetros da reta de regressão. Já ao final desta atividade, elas poderão ser 

modificadas ou obter outras como, por exemplo, analisar o 𝑅2 para verificar a adequação 

do modelo ou, ainda, entender como funciona a monetização de redes sociais (um 

exemplo de resultado social, segundo McKenney e Reeves (2012) no Capítulo 5). 

Esta discussão pode ser proveitosa não somente sob o aspecto estatístico 

referente à validade dos modelos de regressão, mas também sob o aspecto 

comportamental humano, pois mostra que a monetização de redes sociais é 

financeiramente relevante a indivíduos que possuem centenas de milhares, ou milhões 

de seguidores, o que não é algo simples de ser atingido. Desse modo, os jovens podem 

se conscientizar das demandas e riscos inerentes à profissão de influenciador digital.  

Como uma das propostas de aplicação desta sequência é ser uma das atividades 

presentes em itinerários formativos, essa discussão pode ser ampliada em um itinerário 
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que relacione a Matemática com as Ciências Humanas, discutindo também os aspectos 

sociais e antropológicos que levam às pessoas a este tipo de desejo, ou discutindo o 

papel das redes sociais no mundo atual.  

 

6. 2. VERDADES MATEMÁTICAS SOBRE EPIDEMIAS (ATIVIDADE F) 

 

No início da pandemia do Covid-19 no Brasil, em março de 2020, diversos órgãos 

de imprensa veicularam reportagens explicando o crescimento exponencial de curvas 

epidêmicas, como a que aparece na Figura 17: 

 

Figura 17 – Título de reportagem destacando o crescimento exponencial de curvas epidêmicas  

................ 

Fonte: https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/03/31/crescimento-exponencial-e-curva-epidemica-

entenda-os-principais-conceitos-matematicos-que-explicam-a-pandemia-de-coronavirus.ghtml. Acessado em 

09/03/2022. 

 

O intuito destas reportagens foi conscientizar a população a adotarem medidas 

restritivas em relação à circulação do vírus. 

Com as mutações genéticas e novas variantes deste vírus, houve interesse por 

parte das autoridades sanitárias em saber a letalidade desta doença nas cidades 

brasileiras, a fim de se analisar a eficácia de políticas públicas como vacinação, uso de 

máscaras e isolamento social. Segundo a Organização Mundial de Saúde18, a taxa média 

 

18 Disponível em https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/52650/OPASWBRACOVID-
1920110_por%20(1).pdf/. Acessado em 10/03/2022. 



 

96 

 

 

de letalidade de uma doença em certo período é a razão entre indivíduos que morrem 

desta doença no período e o total de indivíduos diagnosticados com esta doença. 

Dado que, na 1ª série do Ensino Médio, um dos tópicos apresentados nas aulas 

de Matemática é a função exponencial e os logaritmos, esta atividade foi concebida de 

modo que os estudantes possam i) obter a taxa média de letalidade da doença com o 

uso de modelos de regressão linear a partir de dados reais e ii) verificar a relação entre 

o crescimento exponencial divulgado nas reportagens e o modelo exponencial aprendido.  

Esta atividade é dividida em duas partes: a primeira, em que se busca identificar 

uma associação entre o número de óbitos e número de contaminados pela Covid-19 no 

estado de São Paulo para determinar a taxa média de letalidade e a segunda, em que se 

busca relacionar o número de contaminados e o tempo decorrido desde a primeira 

notificação, para que se possa analisar em quais períodos houve um crescimento 

exponencial da pandemia neste estado. A escolha do estado de São Paulo se deve à 

disponibilidade dos dados e, caso haja a disponibilidade dos dados em outros estados 

brasileiros, é recomendável que esta atividade seja adaptada ao estado de seu interesse. 

Tal qual foi feito na Atividade E, os estudantes podem realizar essa atividade em 

pequenos grupos. Cada grupo deve acessar o site19 do Sistema Estadual de Análise de 

Dados de São Paulo (SEADE) e coletar as informações sobre número de contaminados 

e óbitos desde 17 de março de 2020 (quando foi registrado o primeiro óbito por Covid-19 

no estado) até uma data limite, por exemplo, o final do ano de 2021. 

Para a execução da primeira parte da atividade, a partir dos dados obtidos os 

estudantes devem construir gráficos de dispersão, relacionando a) o número diário de 

óbitos com o número diário de casos confirmados no período e b) o total acumulado de 

óbitos com o total acumulado de casos confirmados no período. A Figura 18 a seguir 

mostra um exemplo desses gráficos, obtidos com dados coletados até 07 de dezembro 

de 2021: 

 

 

19 https://www.seade.gov.br/coronavirus/. Acessado em 20/06/2022. 
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Figura 18 – Gráficos de dispersão relacionando o número diário de óbitos com o número diário 

de contaminados (esquerda) e o número acumulado de óbitos com o respectivo acumulado de 

contaminados (direita)  

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Uma vez construídos os gráficos e observada a tendência linear do segundo, é 

possível obter a equação da reta de regressão. Em relação ao exemplo da Figura 18, a 

equação obtida é 𝑦 = 0,0337𝑥 + 574,68 (𝑅2 = 0,9941), conforme consta na Figura 19: 

 

Figura 19 – A equação da reta de regressão para a nuvem de pontos da direita da Figura 18 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Apesar de o primeiro gráfico da Figura 18 não apresentar uma tendência linear, ao 

usar o M.M.Q. obtém-se a equação 𝑦 = 0,0331𝑥 + 11,558 (𝑅2 = 0,6784). 

Após a obtenção dessas equações, sugere-se as seguintes 

reflexões/questionamentos: “1. A partir da reta de regressão obtida, determine o número 

esperado de óbitos quando se tem 0 contaminados pela doença. Você considera esse 

um valor plausível?”, “2. Qual é o significado do número que multiplica a variável 

independente na equação da reta? Existe alguma relação entre ele e a taxa média de 

letalidade?” e “3. Para obter a taxa média de letalidade, você usaria os dados diários ou 

os totais acumulados? Por quê?”. A intenção destas reflexões é fazer com que o 

estudante possa levantar hipóteses sobre os parâmetros obtidos e sua relação com o 

problema a ser resolvido (Como determinar a taxa média de letalidade?). Algumas 

hipóteses dos estudantes e o respectivo papel do professor aparecem no Quadro 11: 

 

Quadro 11 – Exemplos de papéis do estudante e professor em relação às reflexões propostas 

Reflexão O estudante O professor 

1
. 

A
 p

a
rt

ir
 d

a
 r

e
ta

 [
..

.]
 

v
a

lo
r 

p
la

u
s
ív

e
l?

 

a) “deu um valor não inteiro 

(574,68), e não achei plausível.” 

a) “Como você justifica o fato de não 

ter contaminados e ter óbitos?” 

b) “se analisar só pela reta do 

gráfico, o valor deu 0, plausível.” 

b) “O valor obtido no gráfico é 0 de fato 

ou a escala grande confunde o leitor?” 

c) “não acho plausível porque a 

reta pode apresentar distorções 

para alguns valores.” 

c) “Como você faria para justificar 

essas distorções? Para quais valores 

a distorção é maior/menor?” 

2
. 

Q
u
a

l 
é

 o
 [

..
.]

 

m
é

d
ia

 d
e

 l
e

ta
lid

a
d
e

?
 a) “é a taxa de variação da função, 

ou seja, é o valor que indica o 

quanto aumenta os óbitos.” 

a) “Essa taxa indica o quanto aumenta 

os óbitos em relação ao quê? Qual o 

significado de 0,0337 no contexto?” 

b) “esse número é a própria taxa 

média de letalidade, indicando 

337 óbitos a cada 10000 casos.” 

b) “Certo! E se fosse calculado usando 

o número diário de casos, mudaria 

substancialmente esse valor?” 
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 a) “tanto faz, uma vez que os 

números deram muito próximos 

um do outro (0,0331 e 0,0337).” 

a) “Por mais que os valores sejam 

próximos, os respectivos 𝑅2 também 

foram próximos? Isso muda algo?”  

b) “usaria os totais acumulados, 

porque o 𝑅2 desse caso deu mais 

próximo de 1.” 

b) “Ok! E qual critério você usaria para 

determinar um valor ‘mínimo’ de 

adequação do 𝑅2?” 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Uma última observação sobre essa primeira parte da atividade (e que também é 

extensível à segunda parte e a outras atividades desta sequência) é que, da forma como 

foi concebida, permite o desenvolvimento de algumas competências gerais que constam 

na BNCC:  

 

2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das 

ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e 

a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e 

resolver problemas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos 

conhecimentos das diferentes áreas. (BRASIL, 2018a, p.9) 

5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e 

comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas 

sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e disseminar 

informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer 

protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. (BRASIL, 2018a, p.9) 

 

É interessante notar que a competência geral 2 dialoga diretamente com os 

aspectos colaborativo e fundamentalmente responsivo da DBR, o que permite o exercício 

da curiosidade intelectual; além disso, o uso de tecnologias digitais presente nesta parte 

da atividade permite o desenvolvimento da competência 5 – ainda que, infelizmente, a 

acessibilidade dos estudantes a tecnologias como esta nem sempre seja ampla. 

Sobre a segunda parte desta atividade, com o mesmo banco de dados obtido, é 

possível construir agora o gráfico de dispersão relacionando o total acumulado de 

indivíduos contaminados e o tempo decorrido desde a primeira notificação. A intenção 
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dessa construção é os estudantes analisarem em quais períodos o gráfico ficou próximo 

do de uma função exponencial. 

Como já foi apontado no Capítulo 2, existem diversos gráficos que podem ser 

semelhantes ao de uma função exponencial e, por isso, somente a análise gráfica pode 

ser insuficiente para concluir em qual período houve crescimento exponencial. Uma 

estratégia interessante que pode auxiliar nessa conclusão é a de utilizar os valores dos 

logaritmos do número de contaminados, uma vez que se 𝑓 é uma função exponencial, 

então log(𝑓) é uma função afim. Dessa forma, pode-se analisar o gráfico de dispersão 

que relaciona os logaritmos dos números de contaminados com o tempo decorrido desde 

a primeira notificação. Ambos os gráficos de dispersão estão ilustrados na Figura 20 a 

seguir, considerando o mesmo período analisado na primeira parte da atividade 

(17/03/2020 a 07/12/2021): 

 

Figura 20 – Número acumulado de contaminados em função do tempo, em dias (esquerda) e 

logaritmos destes acumulados, em função do tempo (direita) 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A partir do segundo gráfico, é possível avaliar em quais períodos este apresentou 

uma tendência linear, o que implica que o primeiro apresentou tendência exponencial. 

Evidenciando novamente os caráteres colaborativo e fundamentalmente responsivo da 

DBR, nesta parte os estudantes deverão apresentar algum intervalo em que isso ocorre 

e uma hipótese que corrobore sua resposta. São exemplos de hipóteses “para mim, não 

houve um único período, mas sim vários; do dia 0 ao 50 teve uma reta mais acentuada, 
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do dia 150 ao 450 teve outra reta menos inclinada”, “se eu fosse olhar para o gráfico 

original, diria que cresceu exponencialmente do dia 0 ao 500; mas, olhando para o outro 

gráfico, não acho que cresceu exponencialmente em nenhum momento”, “do dia 200 para 

frente, cresceu exponencialmente (olhando para o segundo gráfico); mas, olhando para 

o primeiro, no fim do período não cresceu” ou “eu calculei a reta de regressão com o 𝑅2 

usando todos os pontos e fui excluindo alguns até que os que sobraram forneceram um 

valor suficientemente grande de 𝑅2”. 

Uma vez escolhido o período em que a pandemia cresceu exponencialmente no 

estado de São Paulo, é possível determinar qual foi essa taxa percentual diária de 

crescimento? Neste momento, é interessante que os estudantes percebam a importância 

dos logaritmos para responder perguntas como esta: se 𝐶 indica o total acumulado de 

contaminados até o dia 𝑡 e 𝐶 cresce exponencialmente, então existem 𝐾 > 0 e 𝑟 > 0 

constantes tais que 𝐶(𝑡) = 𝐾 ∙ 𝑟𝑡; além disso, a taxa percentual de crescimento diário é 

dada por (𝑟 − 1) ∙ 100% e 𝑟 = 10�̂�, em que �̂� indica o estimador do parâmetro de 

regressão no modelo dado por log(𝐶(𝑡)) = �̂�𝑡 + �̂� + 𝑢. Por exemplo, caso os estudantes 

concluam que um período em que o segundo gráfico teve tendência linear foi do dia 150 

ao dia 400 (correspondente às datas 14/08/2020 a 21/04/2021) e a reta de regressão 

obtida é dada por 𝑦 = 0,0022𝑥 + 5,8659 (𝑅2 = 0,9942), tem-se 𝑟 = 100,0022 e, assim, a 

taxa percentual de crescimento diário vale (100,0022 − 1) ∙ 100% ≈ 0,51%. 

Uma possível reflexão final desta atividade é discutir com os estudantes o 

significado atribuído, pelos órgãos de divulgação, ao termo “crescimento exponencial”, 

como, por exemplo, o que aparece na Figura 21. No trecho de reportagem apresentado 

é explicado uma diferença entre o modelo exponencial estudado na 1ª série e o 

“crescimento exponencial” que caracteriza as curvas epidêmicas: nesse segundo caso, 

o “crescimento exponencial” não significa que o número acumulado de contaminados 

cresça, necessariamente, segundo o modelo exponencial, mas sim que cresça a uma 

taxa superior a 100% em certo período. É importante observar que o modelo exponencial 

é caracterizado por possuir taxa de variação percentual constante, o que não ocorre, 

necessariamente, com as curvas epidêmicas. 
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Figura 21 – Trecho da reportagem que mostra um significado de “crescimento exponencial”  

...................................... 

Fonte: https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/03/31/crescimento-exponencial-e-curva-epidemica-

entenda-os-principais-conceitos-matematicos-que-explicam-a-pandemia-de-coronavirus.ghtml. Acessado em 

09/03/2022. 

 

Também é possível realizar reflexões e questionamentos que analisem a curva 

epidêmica do Covid-19 a partir de outras perspectivas, por exemplo, infectocontagiosas 

(eficácia das máscaras e das vacinas frente às variantes do vírus) ou comportamentais 

(o que leva uma pessoa a não se vacinar contra uma doença), fazendo com que esta 

possa ser uma atividade pertinente a itinerários formativos que unam a Matemática com 

as Ciências da Natureza ou as Ciências Humanas.  
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Durante o Ensino Médio são apresentados aos estudantes diversos exemplos de 

associações conhecidas como dependências determinísticas, mas quase não se discute 

exemplos de associações estatísticas, mesmo que o estudo desse tipo de relação seja 

explicitado em diversos documentos norteadores de currículos, tais como a BNCC. Uma 

das diferenças fundamentais entre as associações estatísticas e as dependências 

determinísticas é a presença da variabilidade e da aleatoriedade em associações 

estatísticas, o que impacta, por exemplo, na interpretação dos resultados obtidos por 

meio destas associações: em dependências determinísticas, a partir de uma relação 

funcional do tipo 𝑓: 𝑋 → 𝑌, dado um valor de 𝑥, é possível obter o valor exato de 𝑦, 

denotado por 𝑓(𝑥); já em associações estatísticas, a partir de uma amostra, de uma 

distribuição probabilística para 𝑋 e 𝑌 e de uma relação funcional do tipo 𝑓: 𝑋 → 𝑌, dado 

um valor de 𝑋 = 𝑥, é possível obter o valor esperado de 𝑌, ou seja, 𝔼[𝑌 | 𝑋 = 𝑥].  

Um exemplo de dependência determinística frequentemente estudada no Ensino 

Médio é a função afim, que pode ser descrita como a única função que possui taxa de 

variação constante e não nula em todo seu domínio. Ainda que este modelo de função 

seja visto na Educação Básica, diversos autores destacam que, em muitas vezes, seu 

estudo limita-se a aplicação meramente técnica do conceito (aplicação da sequência 

“teoria – exemplo – exercício”) desprovida de contextos ou de interrelações com outras 

Ciências. Tal excesso de mecanização, inclusive, configura obstáculo didático para o 

ensino de modelos de regressão linear no Ensino Médio (AGNELLI et al., 2009). 

Em relação aos modelos de regressão linear, seu surgimento data do século XIX, 

em estudos aplicados sobre hereditariedade. Tais modelos são exemplos de associações 

estatísticas e buscam obter uma relação funcional entre duas variáveis aleatórias: se 𝑋 e 

𝑌 são variáveis aleatórias, o modelo de regressão linear simples busca relacioná-las 

algebricamente por meio da igualdade 𝑌 = 𝑎𝑋 + 𝑏 + 𝑢, em que 𝑢 também é uma variável 

aleatória tal que 𝔼[𝑢|𝑋] = 𝔼[𝑢] = 0. Com isso, tem-se 𝔼[𝑌|𝑋] = 𝑎𝑋 + 𝑏 e, a partir de uma 

amostra de pares ordenados (𝑋, 𝑌) = {(𝑥𝑖, 𝑦𝑖), 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛} é possível obter os estimadores 

�̂� e �̂� por meio de diferentes métodos, inclusive o método dos mínimos quadrados. 
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Ao analisar como os estudantes lidam com associações estatísticas, observou-se 

alguns processos específicos do raciocínio que atuam diretamente na identificação de 

correlações. Os problemas em que se analisa a identificação de correlações são 

denominados problemas correlacionais e o conjunto de processos do raciocínio 

necessários para resolver esses problemas é chamado raciocínio correlacional. 

O raciocínio correlacional é composto por 4 dimensões: organização, seleção, 

síntese e conclusão (ROSS; COUSINS, 1993a); a sequência de atividades proposta 

baseou-se nestas dimensões para desenvolver o raciocínio correlacional dos estudantes. 

Além disso, a sequência também seguiu as características da DBR como metodologia de 

pesquisa: é teoricamente orientada, intervencionista, colaborativa, fundamentalmente 

responsiva e iterativa, dividida em ciclos em que, a cada iteração, é planejada, executada 

e analisada uma atividade que valida objetivos de aprendizagem específicos 

relacionados ao conceito de regressão linear. Portanto, a proposta deste trabalho possui 

um marco teórico que a habilita a ser aplicada em sala de aula. 

A aplicação desta sequência em sala de aula potencializa alguns resultados 

positivos, tanto do ponto de vista individual aos estudantes envolvidos, quanto do ponto 

de vista coletivo (o ambiente de sala de aula). Por exemplo, a aplicação desta sequência 

possibilita que os estudantes i) conheçam um método quantitativo para relacionar duas 

variáveis aleatórias, auxiliando-os a resolver problemas correlacionais; ii) identifiquem 

corretamente a componente de variabilidade presente em associações estatísticas, 

concluindo que a forma funcional da relação obtida permite obter o valor esperado (ou o 

valor médio) de uma variável, dado um valor da outra (e admitindo que outros fatores 

permaneçam constantes) e iii) estruturem a resolução de problemas correlacionais a 

partir da organização e seleção dos dados, a fim de sintetizarem e concluírem 

corretamente se/como ocorre a correlação entre duas variáveis, desenvolvendo o 

raciocínio correlacional desses indivíduos. 

Além disso, esta sequência possibilita que, em sala de aula, i) valha-se de 

atividades investigativas nas aulas de Matemática, exercitando a curiosidade intelectual 

e a imaginação criativa dos estudantes (citadas, por exemplo, como competências gerais 

da BNCC) e melhorando o processo de aprendizagem; ii) faça-se uso de atividades 
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experimentais para obtenção de dados reais, a fim de que os estudantes resolvam 

problemas reais e iii) permita-se a integração social dos indivíduos por meio do trabalho 

em grupos, exercitando a empatia e o respeito ao próximo, além de melhorar a relação 

professor-estudante, o que pode impactar substancialmente o aprendizado destes 

estudantes. 

Como limitações deste trabalho, nota-se que esta sequência pressupõe alguns 

conhecimentos pré-existentes (por exemplo, conceitos de função, função afim, taxa de 

variação, médias e logaritmos), fato de que o(a) professor(a) deverá estar atento(a). 

Outro aspecto a ser notado é a acessibilidade de tecnologia para execução de algumas 

das atividades (como é o caso das Atividades C, E e F); para superar esta limitação, o(a) 

professor(a) pode fornecer os dados aos estudantes por meio de folhas impressas ou de 

transcrição na lousa – assim não será necessária a coleta destes dados na internet – ou 

construir um banco de dados ‘fictícios’ de modo que o processo aritmético de cálculo dos 

coeficientes da reta de regressão se torne mais simples. Dependendo da situação, às 

vezes até dispositivos como calculadoras podem não ser acessíveis aos estudantes e, 

por isso, o(a) professor(a) poderá substituir/criar os dados para que eles consigam, ainda 

assim, atingir os objetivos de aprendizagem propostos. 

Uma terceira limitação está relacionada à aderência das atividades à pluralidade 

de contextos escolares: a atividade “Monetizando redes sociais”, por exemplo, pode não 

ser interessante em um contexto no qual a comunidade envolvida não faça uso de redes 

sociais; neste caso, esta atividade pode ser substituída por outra em que o caráter 

intervencionista (presente na DBR) seja mais evidente. Por exemplo, em uma 

comunidade rural, pode-se estudar a relação entre a quantidade de pesticidas e alguma 

característica das plantas em uma determinada zona agrícola, ou algum outro problema 

correlacional inserido no contexto desta comunidade. 

Para reforçar esse último argumento, considere, por exemplo, uma comunidade 

escolar inserida em uma região de encostas de montanhas; existe uma atividade20 

disponível gratuitamente na qual se busca identificar uma associação entre a intensidade 

 

20 Disponível em https://m3.ime.unicamp.br/arquivos/1366/avalanches---o_experimento.pdf. 
Acessado em 30/06/2022. 
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de avalanches e a frequência com que elas ocorrem. Para esta comunidade em 

particular, esta atividade pode ser mais interessante e pode impactar mais a vida de seus 

membros, ao buscar conscientizar sobre os riscos inerentes a deslizamentos de terra em 

regiões de encostas. 

Embora não seja uma limitação, uma observação importante é o cuidado e a 

sensibilidade ao realizar atividades que utilizem dados reais. Dependendo da natureza 

deste dado, é possível que alguns estudantes não se sintam confortáveis nem dispostos 

a realizar a atividade em função disto; por exemplo, na Atividade F, deve-se ponderar o 

fato de que é possível ter algum estudante que possua conhecidos falecidos por 

decorrência da Covid-19 e, desta forma, ele tenha alguma reação adversa à exposição 

destes dados ou desencadeie alguma memória afetiva. Outro exemplo nesse sentido 

envolve a realização de medições nos próprios estudantes (como massa, altura, ou 

alguma outra característica física), que pode fazer com que alguns não queiram participar 

da atividade devido à algum tipo de exposição. Portanto, recomenda-se uma atenção 

especial às atividades que utilizarem dados reais.  

Este trabalho possui diversas possibilidades de extensão como, por exemplo, o 

estudo de associações múltiplas ou a modelos de regressão não-lineares. Outra forma 

de ampliar esse trabalho é discutir as hipóteses sobre as variáveis de estudo para que 

seja possível obter os parâmetros dos modelos de regressão; ainda, sugere-se criar outra 

sequência de atividades para que ocorra o desenvolvimento do raciocínio correlacional. 

Por fim, é possível aplicar essa sequência em diferentes séries do Ensino Médio, a fim 

de analisar as diferenças entre os resultados obtidos pelos estudantes de cada uma 

destas séries.   



 

107 

 

 

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

ADI, H. et al. Intellectual development beyond elementary school VI: Correlational 

reasoning. School Science and Mathematics, v. 78, n. 8, p. 675–683, 1978. Disponível 

em: <http://doi.wiley.com/10.1111/j.1949-8594.1978.tb18270.x>. 

ADU-GYAMFI, K.; BOSSÉ, M. J. Process and reasoning in representations of 

linear functions. International Journal of Science and Mathematics Education, v. 12, 

p. 167–192, 2014.  

AGNELLI, H. et al. La función lineal obstáculo didáctico para la enseñanza de la 

regresión lineal. Revista Iberoamericana de Educación Matemática, n. 17, p. 52–61, 

2009. Disponível em: 

<http://www.fisem.org/www/union/revistas/2009/17/Union_017_008.pdf>. 

ANSCOMBE, F. J. Graphs in statistical analysis. The American Statistician, v. 

27, n. 1, p. 17–21, 1973.  

AUSTRALIA. Australian Curriculum Assessment and Reporting Authority 

(ACARA). . 2015, p. 1–16.  

BARAB, S.; SQUIRE, K. Design-Based Research: putting a stake in the ground. 

Journal of the Learning Sciences, v. 13, n. 1, p. 1–14, 2004.  

BATANERO, C. et al. Errors and difficulties in understanding elementary statistical 

concepts. Journal of Mathematical Education in Science and Technology, v. 25, n. 4, 

p. 527–547, 1994.  

BATANERO, C. Understanding randomness : challenges for research and 

teaching. In: Ninth Congress of the European Society for Research in Mathematics 

Education, Prague, Czech Republic. Anais... Prague, Czech Republic: HAL, 2016. 

Disponível em: <https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01280506>. 

BATANERO, C.; BOROVCNIK, M. Statistics and probability in high school. [s.l.] 

Sense Publishers, 2016.  

BAUMGARTNER, E. et al. Design-Based Research: an emerging paradigm for 

educational inquiry. Educational Researcher, v. 32, n. 1, p. 5–8, 2003. Disponível em: 

<http://www.designbasedresearch.org/reppubs/DBRC2003.pdf>. 

BOROVCNIK, M. Probabilistic thinking and probability literacy in the context of risk. 



 

108 

 

 

Educação Matemática Pesquisa : Revista do Programa de Estudos Pós-Graduados 

em Educação Matemática, v. 18, n. 3, p. 1491–1516, 2017. Disponível em: 

<https://revistas.pucsp.br/index.php/emp/article/view/31495>. 

BORTOLOSSI, H. J.; PINHO, D. da C. Amostragem, regressão linear e o método 

dos mínimos quadrados em Estatística: uma introdução para professores do Ensino 

Básico. In: VII Bienal da Sociedade Brasileira de Matemática, Maceió. Anais... Maceió: 

2014. Disponível em: 

<http://www.im.ufal.br/evento/bsbm/download/minicurso/mquadrado.pdf>. 

BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio: Ciências da 

Natureza. . 2002, p. 1–141.  

BRASIL. Base Nacional Comum Curricular (BNCC). . 2018 a, p. 1–600.  

BRASIL. Referenciais curriculares para a elaboração dos itinerários formativos. . 

2018 b, p. 1–14.  

BUENROSTRO, P. M.; RADINSKY, J. Looking at my (real) world through 

Mathematics: memories and imaginaries of Math and Science learning. Cognition and 

Instruction, v. 37, n. 3, p. 390–407, 2019. Disponível em: 

<https://doi.org/10.1080/07370008.2019.1624546>. 

CARVALHO, L. M. T. L. de. O papel dos artefatos na construção de 

significados matemáticos por estudantes do Ensino Fundamental II. 2008. 

Universidade Federal do Ceará, 2008. Disponível em: 

<http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/3016>. 

CHAPMAN, L. J.; CHAPMAN, J. P. Illusory correlation as an obstacle to the use of 

valid psychodiagnostic signs. Journal of Abnormal Psychology, v. 74, n. 3, p. 271–280, 

1969.  

CHARIG, C. R. et al. Comparison of treatment of renal calculi by open surgery, 

percutaneous nephrolithotomy, and extracorporeal shockwave lithotripsy. British 

Medical Journal (Clinical research ed.), v. 292, n. 6524, p. 879–882, 1986.  

COBO, F. T. S.; CASTRO, A. E.; BATANERO, C. Un estudio experimental de la 

estimación de la correlación a partir de diferentes representaciones. Enseñanza de las 

ciencias: revista de investigación y experiencias didácticas, v. 18, n. 2, p. 297–310, 



 

109 

 

 

2000. Disponível em: 

<https://www.raco.cat/index.php/Ensenanza/article/download/21674/21508/>. 

EASTERDAY, M. W.; LEWIS, D. R.; GERBER, E. Design-Based Research 

process : problems, phases, and applications. In: Learning and Becoming in Practice - 

The International Conference of the Learning Sciences, 1, Colorado. Anais... Colorado: 

University of Colorado Boulder, 2014. Disponível em: 

<https://egerber.mech.northwestern.edu/wp-

content/uploads/2012/11/DesignBasedResearch_Gerber.pdf>. 

ENGLAND. Mathematics Programmes of Study : Key Stage 4. . 2014, p. 2–9.  

ESTEPA, A.; BATANERO, C. Judgements of correlation in scatter plots: students’ 

intuitive strategies and preconceptions. Hiroshima Journal of Mathematics Education, 

v. 4, p. 24–41, 1996.  

GLEN, L.; ZAZKIS, R. On linear functions and their graphs: refining the cartesian 

connection. International Journal of Science and Mathematics Education, 2020.  

ITALY. Liceo Scientifico. . 2015.  

JENKINS, H. M.; WARD, W. C. Judgment of contingency between responses and 

outcomes. Psychological Monographs, v. 79, n. 1, p. 1–17, 1965. Disponível em: 

<https://pages.ucsd.edu/~mckenzie/Jenkins&Ward1965PsychMonographs.pdf>. 

KNEUBIL, F. B.; PIETROCOLA, M. A Pesquisa Baseada em Design: visão geral e 

contribuições para o ensino de Ciências. Investigações em Ensino de Ciências, v. 22, 

n. 2, p. 01, 2017.  

KONOLD, C. Informal Conceptions of Probability. Cognition and Instruction, v. 

6, n. 1, p. 59–98, 1989.  

LAVALLE, A. L.; MICHELI, E. B.; RUBIO, N. Análisis didáctico de regresión y 

correlación para la enseñanza media. Revista Latinoamericana de Investigación en 

Matemática Educativa, v. 9, n. 3, p. 383–406, 2006. Disponível em: 

<http://www.scielo.org.mx/pdf/relime/v9n3/v9n3a4.pdf>. 

LAWSON, A. E.; ADI, H.; KARPLUS, R. Development of correlational reasoning in 

secondary schools: do Biology courses make a difference? The American Biology 

Teacher, v. 41, n. 7, p. 420–430, 1979.  



 

110 

 

 

LEHRER, R. Modeling signal-noise processes supports student construction of a 

hierarchical image of sample. Statistics Education Research Journal, v. 16, n. 2, p. 64–

85, 2017.  

LOVE, E.; PIMM, D. This is so: a text on texts. In: BISHOP, A. J. et al. (Ed.). 

International Handbook of Mathematics Education. Dordrecht, the Netherlands: 

Kluwer, 1996. p. 371–409.  

LÜBKE, K. et al. Why We Should Teach Causal Inference: Examples in Linear 

Regression With Simulated Data. Journal of Statistics Education, v. 28, n. 2, p. 133–

139, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1080/10691898.2020.1752859>. 

MAHARANI, R.; MARSIGIT, M.; WIJAYA, A. Collaborative learning with scientific 

approach and multiple intelligence: its impact toward math learning achievement. Journal 

of Educational Research, v. 113, n. 4, p. 303–316, 2020. Disponível em: 

<https://doi.org/10.1080/00220671.2020.1806196>. 

MATTA, A. E. R.; SILVA, F. de P. S. da; BOAVENTURA, E. M. Design-based 

research ou pesquisa de desenvolvimento: metodologia para pesquisa aplicada de 

inovação em educação do século XXI. Revista da FAEEBA - Educação e 

Contemporaneidade, v. 23, n. 42, p. 23–36, 2014.  

MCKENNEY, S.; REEVES, T. Conducting educational design research. 1. ed. 

London: Routledge, 2012.  

NASCIMENTO, M. J. A. do. Os contextos explorados no ensino da função afim 

nos livros de Matemática do Ensino Médio. 2009. Universidade Federal de 

Pernambuco, 2009. Disponível em: 

<https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/4216>. 

NOBRE, A. M. F. et al. Principios teórico-metodológicos do design-based research 

(DBR) na pesquisa educacional tematizada por recursos educacionais abertos. Revista 

San Gregorio, p. 128–141, jun. 2017. Disponível em: 

<https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6132792.pdf>. 

NUNES, T.; BRYANT, P. Understanding risk and uncertainty: the importance of 

correlations. Revista de Educação Matemática e Tecnológica Iberoamericana, v. 2, 

n. 2, p. 1–24, 2011.  



 

111 

 

 

PEARL, J. Causality: models, reasoning and inference. 2. ed. [s.l.] Cambridge 

University Press, 2009.  

PECK, F. A. Beyond rise over run: a learning trajectory for slope. Journal for 

Research in Mathematics Education, v. 51, n. 4, p. 433–467, 2020.  

PEREIRA, F. A.; RODRIGUES, C. K.; SOUZA, F. dos S. Pesquisa sobre 

variabilidade na Educação Estatística. Zetetike, v. 28, p. 1–14, 2020.  

PIAGET, J.; INHELDER, B. La génese de l´idée de hasard chez l´enfant. Paris: 

Presses Universitaires de France, 1951.  

PIAGET, J.; INHELDER, B. De la logique de l´enfant a la logique de 

l´adolescent. Paris: Presses Universitaires de France, 1955.  

PIRES, R. F. O conceito de função: uma análise histórico epistemológica. In: 

Educação Matemática na Contemporaneidade: desafios e possibilidades, 1983, São 

Paulo. Anais... São Paulo: Encontro Nacional de Educação Matemática, 2016. Disponível 

em: <http://www.sbem.com.br/enem2016/anais/pdf/6006_2426_ID.pdf>. 

PONTE, J. P. da. The history of the concept of function and some educational 

implications. The Mathematics Educator, v. 3, n. 2, p. 3–8, 1992. Disponível em: 

<http://math.coe.uga.edu/TME/Issues/v03n2/Ponte.pdf>. 

PORTUGAL. Programa e Metas Curriculares Matemática A - Ensino Secundário. 

. 2013, p. 1–118.  

ROSS, J. A.; COUSINS, J. B. Patterns of student growth in reasoning about 

correlational problems. Journal of Educational Psychology, v. 85, n. 1, p. 49–65, 

1993a.  

ROSS, J. A.; COUSINS, J. B. Enhancing secondary school students’ acquisition of 

correlational reasoning skills. Research in Science & Technological Education, v. 11, 

n. 2, p. 191–205, 1 jan. 1993b. Disponível em: </record/1994-19416-001>. Acesso em: 

20 fev. 2021. 

SANTOS, C. do S. F. dos. Ensino das funções afim e quadrática por 

atividades. 2013. Universidade do Estado do Pará, 2013. Disponível em: 

<https://ccse.uepa.br/ppged/wp-

content/uploads/dissertacoes/07/cristiane_do_socorro_ferreira_dos_santos.pdf>. 



 

112 

 

 

SIMPSON, E. H. The interpretation of interaction in contingency tables Statistical 

Society. Journal of the Royal Statistical Society, v. 13, n. 2, p. 238–241, 1951. 

Disponível em: <https://www.jstor.org/stable/2984065>. 

SKEMP, R.; TROYAT, H. The psychology of learning Mathematics. [s.l.] 

Penguin Books, 1971.  

STUMP, S. Secondary mathematics teachers’ knowledge of slope. Mathematics 

Education Research Journal, v. 11, n. 2, p. 124–144, 1999.  

USA. Common Core State Standards for Mathematics. . 2010, p. 93.  

WANG, Y.; BARMBY, P.; BOLDEN, D. Understanding linear function: a 

comparison of selected textbooks from England and Shanghai. International Journal of 

Science and Mathematics Education, v. 15, n. 1, p. 131–153, 2017. Disponível em: 

<http://dx.doi.org/10.1007/s10763-015-9674-x>. 

WATSON, J.; FITZALLEN, N. Building understanding of randomness from ideas 

about variation and expectation. Statistics Teacher, p. 6–8, set. 2019. Disponível em: 

<https://www.statisticsteacher.org/2019/09/19/building-understanding-of-randomness-

from-ideas-about-variation-and-expectation/>. 

WIELEWSKI, S. A. Pensamento instrumental e pensamento relacional na 

Educação Matemática. 2008. PUC-SP, 2008. Disponível em: 

<https://sapientia.pucsp.br/bitstream/handle/11325/1/Sergio Antonio Wielewski.pdf>. 

YAMAUTI, M. M. Regressão linear simples nos livros de Estatística para 

cursos de Administração: um estudo didático. 2013. Pontifícia Universidade Católica 

de São Paulo, 2013. Disponível em: <https://tede2.pucsp.br/handle/handle/10958>. 

 

  



 

113 

 

 

APÊNDICES 

Apêndice A  

O QUARTETO DE ANSCOMBE 

Os quatro conjuntos de dados (I, II, III e IV) são descritos a seguir: 

 

I 
X 10 8 13 9 11 14 6 4 12 7 5 

Y 8,04 6,95 7,58 8,81 8,33 9,96 7,24 4,26 10,84 4,82 5,68 

 

II 
X 10 8 13 9 11 14 6 4 12 7 5 

Y 9,14 8,14 8,74 8,77 9,26 8,10 6,13 3,10 9,13 7,26 4,74 

 

III 
X 10 8 13 9 11 14 6 4 12 7 5 

Y 7,46 6,77 12,74 7,11 7,81 8,84 6,08 5,39 8,15 6,42 5,73 

 

IV 
X 8 8 8 8 8 8 8 19 8 8 8 

Y 6,58 5,76 7,71 8,84 8,47 7,04 5,25 12,5 5,56 7,91 6,89 

 

Calculando a média e a variância de X, a média e a variância de Y, o coeficiente 

de correlação linear entre X e Y, a equação da reta de regressão linear e o coeficiente de 

determinação R2 da regressão de cada um desses quatro conjuntos, obtém-se: 

 

 Valor Precisão 

Média de X 9 Exata 

Variância de X 11 Exata 

Média de Y 7,50 2 casas decimais 

Variância de Y 4,125 ±0,003 

Coeficiente de correlação 0,816 3 casas decimais 

Reta de regressão linear Y = 0,500X + 3,00 3 e 2 casas decimais (resp.) 

Coeficiente R2 0,67 2 casas decimais 
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Apêndice B  

TAREFAS 1 E 2 DE COBO, CASTRO E BATANERO (2000) 

 

As tarefas a seguir foram propostas por Cobo, Castro e Batanero (2000, p. 309, 

tradução nossa): 

 

Tarefa 1: Construir um diagrama de dispersão coerente com a descrição verbal dada. 

Descrição: Dados os seguintes pares de variáveis, desenhe um gráfico de dispersão 

contendo 10 pontos e que mostre, de forma razoável, sua variação conjunta.  

(Nota: os estudantes receberam os eixos desenhados com escalas adequadas aos dados 

de cada problema.) 

a) Número de pintores que pintam uma sala e tempo em horas para terminar o trabalho. 

b) Tamanho de uma lista de números e tempo que uma pessoa leva para memorizá-la. 

c) As notas de dois professores de concursos em um mesmo exame. 

d) A latitude das capitais europeias e sua respectiva temperatura em um certo dia. 

e) As notas em Estatística e a idade do aluno. 

 

Tarefa 2: Estimar o valor do coeficiente de correlação a partir de uma descrição verbal. 

Descrição: Dados os seguintes pares de variáveis, indique um valor razoável para o 

coeficiente de correlação que expressaria o tipo de relação entre as variáveis (direta, 

inversa ou independência) e sua intensidade (forte ou fraca). 

a) Altura e envergadura - distância entre as pontas dos braços colocados em cruz - dos 

alunos do curso de Negócios. 

b) Ordenação por grau de timidez dos alunos da Universidade de Jaén e ordenação por 

número de cidades diferentes que cada um deles visitou. 

c) Grau de ambição e estatura dos alunos da Universidade de Jaén. 

d) Tempo semanal dedicado pelos alunos às atividades atléticas e a posição que obtêm 

em um teste de desempenho físico. 

e) Número de dias de chuva e número de horas de sol registrados durante um ano por 

um observatório em diferentes comunidades. 
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Apêndice C 

O COEFICIENTE DE CORRELAÇÃO LINEAR 

 

Observe os gráficos da Figura 22 a seguir, em que 𝜇𝑋 e 𝜇𝑌 representam as médias 

das variáveis 𝑋 e 𝑌, respectivamente: 

 

Figura 22 – Diagramas de dispersão para amostras de duas variáveis X e Y 

 

 

No primeiro deles, note que, na maior parte das vezes em que 𝑋 assume valores 

acima da média, então 𝑌 também assume valores acima da média; o mesmo ocorre na 

maior parte das vezes em que 𝑋 assume valores abaixo da média – os valores de 𝑌 

também estão abaixo da média. Já no segundo gráfico, ocorre o inverso: quando 

𝑋 assume valores acima da média, então em geral 𝑌 assume valores abaixo da média e 

vice-versa. Por fim, no terceiro gráfico, não há uma relação aparente entre 𝑋 e 𝑌.  

De outra forma, no primeiro gráfico, tem-se que, na maior parte das vezes em que 

𝑋 > 𝜇𝑋, ou seja, 𝑋 − 𝜇𝑋 > 0, então 𝑌 > 𝜇𝑌, ou seja, 𝑌 − 𝜇𝑌 > 0; além disso, em grande 

parte das vezes em que 𝑋 − 𝜇𝑋 < 0, então 𝑌 − 𝜇𝑌 < 0. Já no segundo gráfico, tem-se 

que, na maior parte das vezes em que 𝑋 − 𝜇𝑋 > 0, então 𝑌 − 𝜇𝑌 < 0 e, na maior parte 

das vezes em que 𝑋 − 𝜇𝑋 < 0, então 𝑌 − 𝜇𝑌 > 0. Isso significa que, no primeiro gráfico, 

há mais pares (𝑋, 𝑌) em que (𝑋 − 𝜇𝑋)(𝑌 − 𝜇𝑌) > 0 do que os que (𝑋 − 𝜇𝑋)(𝑌 − 𝜇𝑌) < 0 

e, no segundo gráfico, o inverso: há mais pares (𝑋, 𝑌) em que (𝑋 − 𝜇𝑋)(𝑌 − 𝜇𝑌) < 0 do 

que os que (𝑋 − 𝜇𝑋)(𝑌 − 𝜇𝑌) > 0. 
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Sejam 𝑋 e 𝑌 duas variáveis aleatórias cujas médias sejam iguais a 𝔼[𝑋] = 𝜇𝑋 e 

𝔼[𝑌] = 𝜇𝑌. Uma forma de analisar se há algum tipo de associação entre elas é obtendo 

o valor esperado para o produto (𝑋 − 𝜇𝑋) ∙ (𝑌 − 𝜇𝑌); observe que esse produto é positivo 

(o que representaria a situação do primeiro gráfico, indicando algum tipo de associação 

positiva entre as variáveis), negativo (o que representaria a situação do segundo gráfico, 

indicando algum tipo de associação negativa entre as variáveis) ou nulo (o que 

representaria a situação do terceiro gráfico). O valor esperado desse produto é chamado 

covariância entre 𝑋 e 𝑌, indicado por  ℂ𝑜𝑣[𝑋, 𝑌]. Assim: 

 

ℂ𝑜𝑣[𝑋, 𝑌] = 𝔼[(𝑋 − 𝜇𝑋)(𝑌 − 𝜇𝑌)] 

 

Especificamente, a covariância mede o grau de associação linear entre as 

variáveis 𝑋 e 𝑌: quando ℂ𝑜𝑣[𝑋, 𝑌] > 0, então 𝑋 e 𝑌 estão variando seguindo uma 

tendência linear cuja inclinação é positiva; quando ℂ𝑜𝑣[𝑋, 𝑌] < 0, então 𝑋 e 𝑌 estão 

variando seguindo uma tendência linear cuja inclinação é negativa. 

Por exemplo, considerando (𝑋, 𝑌) = {(1,2), (2,4), (3,9)}, então 𝜇𝑋 =
1+2+3

3
= 2, 

𝜇𝑌 =
2+4+9

3
= 5, (𝑋 − 𝜇𝑋 , 𝑌 − 𝜇𝑌) = {(−1,−3), (0, −1), (1,4)} e, portanto: 

 

ℂ𝑜𝑣[𝑋, 𝑌] =
(−1) ∙ (−3) + 0 ∙ (−1) + 1 ∙ 4

3
=
7

3
= 2, 3̅ 

 

A seguir, será mostrada uma equivalência relevante para a covariância: 

 

𝔼[(𝑋 − 𝜇𝑋)(𝑌 − 𝜇𝑌)] = 𝔼[(𝑋 − 𝜇𝑋)𝑌 − (𝑋 − 𝜇𝑋)𝜇𝑌] = 𝔼[(𝑋 − 𝜇𝑋)𝑌] − 𝔼[(𝑋 − 𝜇𝑌)𝜇𝑌] = 

= 𝔼[𝑋𝑌] − 𝔼[𝜇𝑋𝑌] − 𝔼[𝜇𝑌𝑋] + 𝔼[𝜇𝑋𝜇𝑌] = 𝔼[𝑋𝑌] − 𝜇𝑋𝔼[𝑌] − 𝜇𝑌𝔼[𝑋] + 𝜇𝑋𝜇𝑌 

 

Como 𝔼[𝑋] = 𝜇𝑋 e 𝔼[𝑌] = 𝜇𝑌, então: 

 

ℂ𝑜𝑣[𝑋, 𝑌] = 𝔼[𝑋𝑌] − 𝜇𝑋 𝔼[𝑌]⏟
𝜇𝑌

− 𝜇𝑌 𝔼[𝑋]⏟
𝜇𝑋

+ 𝜇𝑋𝜇𝑌 = 𝔼[𝑋𝑌] − 𝜇𝑋𝜇𝑌 = 𝔼[𝑋 ∙ 𝑌] − 𝔼[𝑋] ∙ 𝔼[𝑌] 

 

Uma propriedade importante da covariância está relacionada à independência 

entre as variáveis 𝑋 e 𝑌. Se 𝑋 e 𝑌 são independentes, então 𝔼[𝑋 ∙ 𝑌] = 𝔼[𝑋] ∙ 𝔼[𝑌] e, 
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portanto, ℂ𝑜𝑣[𝑋, 𝑌] = 0. No entanto, a recíproca desse resultado não é verdadeira: 

suponha que 𝑌 = 𝑋4 e (𝑋, 𝑌) = {(−1,1), (0,0), (1,1)}. Então 𝜇𝑋 =
−1+0+1

3
= 0,                     

𝜇𝑌 =
1+0+1

3
=
2

3
, (𝑋 − 𝜇𝑋 , 𝑌 − 𝜇𝑌) = {(−1,

1

3
) , (0, −

2

3
) , (1,

1

3
)} e, portanto: 

 

ℂ𝑜𝑣[𝑋, 𝑌] =
(−1) ∙ (

1
3) + 0 ∙ (−

2
3) + 1 ∙

1
3

3
= 0 

 

Assim, a covariância vale 0 e claramente 𝑋 e 𝑌 não são independentes (uma vez 

que 𝑌 = 𝑋4). A partir desse contraexemplo, vale destacar que a covariância mede 

somente a associação linear entre as variáveis; não ter associação linear não significa 

que as variáveis não possuem qualquer outro tipo de associação. 

Uma limitação da covariância está relacionada à unidade de medida das variáveis: 

retomando o exemplo numérico em que ℂ𝑜𝑣[𝑋, 𝑌] = 2, 3̅, suponha que 𝑋 indique valores 

monetários em milhares de reais. Se 𝑋 indicasse os mesmos valores monetários, em 

reais, então (𝑋, 𝑌) = {(1000,2), (2000,4), (3000,9)}, 𝜇𝑋 = 2000, 𝜇𝑌 = 5, (𝑋 − 𝜇𝑋 , 𝑌 − 𝜇𝑌) =

{(−1000, −3), (0, −1), (1000,4)} e, assim, ℂ𝑜𝑣[𝑋, 𝑌] = 2333, 3̅. 

Nesse caso, a magnitude da associação é 1000 vezes a magnitude no caso em 

que 𝑋 era medido em milhares de reais. Por se tratar das mesmas variáveis (só foi 

alterada a unidade de medida), parece inverossímil concluir que a associação no último 

caso é 1000 vezes mais forte do que a do primeiro. 

Para superar essa limitação, define-se o coeficiente de correlação linear 

dividindo a covariância pelo produto dos desvios-padrão de cada uma das variáveis: 

 

𝜌𝑋,𝑌 = ℂ𝑜𝑟[𝑋, 𝑌] =
ℂ𝑜𝑣[𝑋, 𝑌]

𝜎𝑋 ∙ 𝜎𝑌
 

 

Assim, tem-se −1 ≤ 𝜌𝑋,𝑌 ≤ 1, sendo que 𝜌𝑋,𝑌 = 1 indica correlação linear perfeita 

positiva entre 𝑋 e 𝑌 e 𝜌𝑋,𝑌 = −1 indica a correlação linear perfeita negativa. Quanto maior 

for |𝜌𝑋,𝑌|, então maior será a evidência de associação linear entre 𝑋 e 𝑌.  
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Apêndice D 

MÉTODOS DE ESTIMAÇÃO DOS PARÂMETROS DA REGRESSÃO LINEAR 

 

D.1.  O MÉTODO DAS DERIVADAS PARCIAIS 

Uma maneira de minimizar a soma dos quadrados dos resíduos faz uso de 

derivadas parciais na função 

𝑆(𝑎, 𝑏) = (𝑦1 − 𝑎𝑥1 − 𝑏)
2 + (𝑦2 − 𝑎𝑥2 − 𝑏)

2 +⋯+ (𝑦𝑛 − 𝑎𝑥𝑛 − 𝑏)
2 

em relação a 𝑎 e 𝑏: essa função possui ponto de mínimo (𝑎∗, 𝑏∗) se 
𝜕𝑆

𝜕𝑎
=

𝜕𝑆

𝜕𝑏
= 0 e 

𝜕2𝑆

𝜕2𝑎
> 0. 

Calculando as derivadas parciais de 𝑆, obtém-se: 

 

{

𝜕𝑆

𝜕𝑎
= 2(𝑦1 − 𝑎𝑥1 − 𝑏)(−𝑥1) + 2(𝑦2 − 𝑎𝑥2 − 𝑏)(−𝑥2) + ⋯+ 2(𝑦𝑛 − 𝑎𝑥𝑛 − 𝑏)(−𝑥𝑛)

𝜕𝑆

𝜕𝑏
= 2(𝑦1 − 𝑎𝑥1 − 𝑏)(−1) + 2(𝑦2 − 𝑎𝑥2 − 𝑏)(−1) + ⋯+ 2(𝑦𝑛 − 𝑎𝑥𝑛 − 𝑏)(−1)      

 

 

Igualando cada uma das derivadas a zero, a segunda equação do sistema pode 

ser escrita como 

 

2(𝑦1 − 𝑎𝑥1 − 𝑏)(−1) + 2(𝑦2 − 𝑎𝑥2 − 𝑏)(−1) + ⋯+ 2(𝑦𝑛 − 𝑎𝑥𝑛 − 𝑏)(−1) = 0 

𝑦1 + 𝑦2 +⋯+ 𝑦𝑛 = 𝑎(𝑥1 + 𝑥2 +⋯+ 𝑥𝑛) + 𝑛 ∙ 𝑏 

 

Dividindo ambos os membros por 𝑛: 

 

𝑦1 + 𝑦2 +⋯+ 𝑦𝑛
𝑛

= 𝑎 (
𝑥1 + 𝑥2 +⋯+ 𝑥𝑛

𝑛
) + 𝑏 

�̅� = 𝑎�̅� + 𝑏   ∴    𝑏 = �̅� − 𝑎�̅�  

 

Substituindo na primeira equação do sistema: 

 

(𝑦1 − 𝑎𝑥1 − 𝑏)(𝑥1) + (𝑦2 − 𝑎𝑥2 − 𝑏)(𝑥2) + ⋯+ (𝑦𝑛 − 𝑎𝑥𝑛 − 𝑏)(𝑥𝑛) = 0 

(𝑦1 − 𝑎𝑥1 − [�̅� − 𝑎�̅�])(𝑥1) + (𝑦2 − 𝑎𝑥2 − [�̅� − 𝑎�̅�])(𝑥2) + ⋯+ (𝑦𝑛 − 𝑎𝑥𝑛 − [�̅� − 𝑎�̅�])(𝑥𝑛) = 0 

𝑎[𝑥1(𝑥1 − �̅�) + ⋯+ 𝑥𝑛(𝑥𝑛 − �̅�)] = 𝑥1(𝑦1 − �̅�) + ⋯+ 𝑥𝑛(𝑦𝑛 − �̅�) 
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Como 𝑥1 + 𝑥2 +⋯+ 𝑥𝑛 = 𝑛 ∙ �̅�, ou seja, 𝑥1 + 𝑥2 +⋯+ 𝑥𝑛 − 𝑛 ∙ �̅� = 0, tem-se 

(𝑥1 − �̅�) + ⋯+ (𝑥𝑛 − �̅�) = 0 e, portanto, �̅�(𝑥1 − �̅�) +⋯+ �̅�(𝑥𝑛 − �̅�) = 0 ∙ �̅� = 0. Da 

mesma forma, �̅�(𝑦1 − �̅�) + ⋯+ �̅�(𝑦𝑛 − �̅�) = 0. Assim, verificam-se as igualdades: 

 

𝑥1(𝑥1 − �̅�) + ⋯+ 𝑥𝑛(𝑥𝑛 − �̅�) = 𝑥1(𝑥1 − �̅�) + ⋯+ 𝑥𝑛(𝑥𝑛 − �̅�) − 0 

                                                      = 𝑥1(𝑥1 − �̅�) + ⋯+ 𝑥𝑛(𝑥𝑛 − �̅�) − �̅�(𝑥1 − �̅�) − ⋯− �̅�(𝑥𝑛 − �̅�) 

= (𝑥1 − �̅�)
2 +⋯+ (𝑥𝑛 − �̅�)

2   (𝐼) 

 

𝑥1(𝑦1 − �̅�) + ⋯+ 𝑥𝑛(𝑦𝑛 − �̅�) = 𝑥1(𝑦1 − �̅�) + ⋯+ 𝑥𝑛(𝑦𝑛 − �̅�) − 0 

                                                       = 𝑥1(𝑦1 − �̅�) + ⋯+ 𝑥𝑛(𝑦𝑛 − �̅�) − �̅�(𝑦1 − �̅�) − ⋯− �̅�(𝑦𝑛 − �̅�) 

                              = (𝑦1 − �̅�)(𝑥1 − �̅�) + ⋯+ (𝑦𝑛 − �̅�)(𝑥𝑛 − �̅�)  (𝐼𝐼) 

 

Como a primeira igualdade é sempre positiva (pois é uma soma de quadrados em 

que 𝑥𝑖 não são todos iguais, o que implica �̅� ≠ 𝑥𝑖, para algum 𝑥𝑖), substituindo (I) e (II) na 

equação 𝑎[𝑥1(𝑥1 − �̅�) +⋯+ 𝑥𝑛(𝑥𝑛 − �̅�)] = 𝑥1(𝑦1 − �̅�) + ⋯+ 𝑥𝑛(𝑦𝑛 − �̅�), obtém-se 

 

{
�̂� =

(𝑦1 − �̅�)(𝑥1 − �̅�) + ⋯+ (𝑦𝑛 − �̅�)(𝑥𝑛 − �̅�)

(𝑥1 − �̅�)2 +⋯+ (𝑥𝑛 − �̅�)2

�̂� = �̅� − �̂��̅�                                                                  

 

 

expressões iguais às obtidas segundo a estratégia dos mínimos das funções quadráticas. 

 Para confirmar que esses estimadores, de fato, indicam um ponto de mínimo de 𝑆, 

note que a derivada 
𝜕2𝑆

𝜕2𝑎
= 2(𝑥1

2 + 𝑥2
2 +⋯+ 𝑥𝑛

2) é uma soma de quadrados em que 𝑥𝑖 não 

são todos iguais e, portanto, tem-se algum 𝑥𝑖 ≠ 0 de modo que 
𝜕2𝑆

𝜕2𝑎
> 0.   

 

D.2. O MÉTODO ESTATÍSTICO DA COVARIÂNCIA 

Antes de mostrar uma estratégia que não dependa da minimização de 𝑆, observe 

que �̂� pode ser reescrito em função da covariância amostral entre 𝑋 e 𝑌 e da variância 

amostral de 𝑋:  

 

�̂� =
(𝑦1 − �̅�)(𝑥1 − �̅�) + ⋯+ (𝑦𝑛 − �̅�)(𝑥𝑛 − �̅�)

(𝑥1 − �̅�)2 +⋯+ (𝑥𝑛 − �̅�)2
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�̂� =

(𝑦1 − �̅�)(𝑥1 − �̅�) + ⋯+ (𝑦𝑛 − �̅�)(𝑥𝑛 − �̅�)
𝑛 − 1

(𝑥1 − �̅�)2 +⋯+ (𝑥𝑛 − �̅�)2

𝑛 − 1

 

�̂� =
ℂ𝑜𝑣[𝑋, 𝑌]

𝕍𝑎𝑟[𝑋]
 

 

Assim, uma estratégia para estimar 𝑎 e 𝑏 deriva das próprias hipóteses sobre o 

modelo linear simples: 𝔼[𝑢] = 0 e ℂ𝑜𝑣[𝑋, 𝑢] = 0. Como ℂ𝑜𝑣[𝑋, 𝑢] = 𝔼[𝑢 ∙ 𝑋] − 𝔼[𝑢] ∙ 𝔼[𝑋], 

então a partir das hipóteses do modelo conclui-se que 𝔼[𝑢 ∙ 𝑋] = 0. Assim, as duas 

condições a seguir devem ser satisfeitas: 

 

𝔼[𝑢] = 0         𝑒         𝔼[𝑢 ∙ 𝑋] = 0 

 

Como 𝑌 = 𝑎𝑋 + 𝑏 + 𝑢, então 𝑢 = 𝑌 − 𝑎𝑋 − 𝑏. Substituindo nas igualdades 

anteriores, obtém-se: 

 

{
𝔼[𝑢] = 0      

𝔼[𝑢 ∙ 𝑋] = 0
   →     {

𝔼[𝑌 − 𝑎𝑋 − 𝑏] = 0       

𝔼[(𝑌 − 𝑎𝑋 − 𝑏)𝑋] = 0
    →     {

𝔼[𝑌] = 𝑎𝔼[𝑋] + 𝑏              

𝔼[𝑌𝑋] = 𝑎𝔼[𝑋2] + 𝑏𝔼[𝑋]
 

 

Na primeira equação, pode-se escrever 𝑏 = 𝔼[𝑌] − 𝑎𝔼[𝑋]. Substituindo na 

segunda equação do sistema e observando que 𝕍𝑎𝑟[𝑋] = ℂ𝑜𝑣[𝑋, 𝑋] = 𝔼[𝑋2] − (𝔼[𝑋])2, 

tem-se: 

 

𝑎𝔼[𝑋2] + (𝔼[𝑌] − 𝑎𝔼[𝑋])𝔼[𝑋] = 𝔼[𝑌𝑋] 

𝑎𝔼[𝑋2] − 𝑎(𝔼[𝑋])2 + 𝔼[𝑌] ∙ 𝔼[𝑋] = 𝔼[𝑌𝑋] 

(𝔼[𝑋2] − (𝔼[𝑋])2)⏟            
𝕍𝑎𝑟[𝑋]

𝑎 = (𝔼[𝑌𝑋] − 𝔼[𝑌] ∙ 𝔼[𝑋])⏟              
ℂ𝑜𝑣[𝑋,𝑌]

 

𝑎 =
ℂ𝑜𝑣[𝑋, 𝑌]

𝕍𝑎𝑟[𝑋]
    (𝕍𝑎𝑟[𝑋] ≠ 0) 

 

Assim, dada uma amostra com 𝑛 pares ordenados, os estimadores �̂� e �̂� podem 

ser obtidos a partir das versões amostrais para ℂ𝑜𝑣[𝑋, 𝑌], 𝕍𝑎𝑟[𝑋], 𝔼[𝑋] e 𝔼[𝑌], ou seja 
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{
�̂� =

(𝑦1 − �̅�)(𝑥1 − �̅�) + ⋯+ (𝑦𝑛 − �̅�)(𝑥𝑛 − �̅�)

(𝑥1 − �̅�)2 +⋯+ (𝑥𝑛 − �̅�)2

�̂� = �̅� − �̂��̅�                                                                  

 

 

que são as mesmas expressões já obtidas anteriormente. 

 

D.3. O MÉTODO DAS SOLUÇÕES APROXIMADAS DE EQUAÇÕES MATRICIAIS 

É possível obter os estimadores �̂� e �̂� usando alguns resultados relevantes da 

Álgebra Linear: sendo (𝑥1, 𝑦1), (𝑥2, 𝑦2),… , (𝑥𝑛, 𝑦𝑛) uma amostra com 𝑛 pares ordenados e 

𝑓(𝑋) = 𝑎𝑋 + 𝑏, considere a equação matricial nas incógnitas 𝑎 e 𝑏: 

 

[

𝑥1 1
𝑥2 1
⋮ ⋮
𝑥𝑛 1

] ∙ [
𝑎
𝑏
] = [

𝑦1
𝑦2
⋮
𝑦𝑛

] 

 

Denotando 𝐴 = [

𝑥1 1
𝑥2 1
⋮ ⋮
𝑥𝑛 1

], 𝑋 = [
𝑎
𝑏
] e 𝐵 = [

𝑦1
𝑦2
⋮
𝑦𝑛

], a equação anterior é reescrita como 

𝐴 ∙ 𝑋 = 𝐵. No caso em que algum resíduo seja diferente de zero, essa equação não 

admite solução pois, para algum 𝑖 (1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛), tem-se 𝑦𝑖 ≠ 𝑓(𝑥𝑖). No entanto, pode-se 

obter o vetor �̂� = [
�̂�
�̂�
] tal que o vetor 𝐴 ∙ �̂� esteja mais próximo de 𝐵. Para isso, a seguinte 

condição deve ser satisfeita: 

 

𝐵 − 𝐴 ∙ �̂� deve ser ortogonal a 𝐴 ∙ 𝑋, para todo 𝑋 ∈ ℝ2 

 

Essa condição implica que o produto escalar entre os vetores 𝐴 ∙ 𝑋 e 𝐵 − 𝐴 ∙ �̂�  

deve ser nulo, para todo 𝑋 ∈ ℝ2: 

 

〈𝐴 ∙ 𝑋, 𝐵 − 𝐴 ∙ �̂�〉 = 0, ∀ 𝑋 ∈ ℝ2 

 

Como o produto escalar de dois vetores 𝑀 e 𝑁 é igual ao único elemento do 

produto entre as matrizes 𝑀𝑡 e 𝑁, ou seja, 〈𝑀, 𝑁〉 = 𝑀𝑡 ∙ 𝑁, tem-se: 
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(𝐴 ∙ 𝑋)𝑡 ∙ (𝐵 − 𝐴 ∙ �̂�) = 0, ∀ 𝑋 ∈ ℝ2 

𝑋𝑡 ∙ 𝐴𝑡 ∙ (𝐵 − 𝐴 ∙ �̂�) = 0, ∀ 𝑋 ∈ ℝ2 

𝑋𝑡 ∙ [𝐴𝑡 ∙ (𝐵 − 𝐴 ∙ �̂�)] = 0, ∀ 𝑋 ∈ ℝ2 

〈𝑋, 𝐴𝑡(𝐵 − 𝐴 ∙ �̂�)〉 = 0, ∀ 𝑋 ∈ ℝ2 

 

O único vetor que é ortogonal a qualquer vetor 𝑋 ∈ ℝ2 é o vetor nulo; logo: 

 

𝐴𝑡(𝐵 − 𝐴 ∙ �̂�) = 0 

𝐴𝑡𝐵 − 𝐴𝑡𝐴 ∙ �̂� = 0 

𝐴𝑡𝐴 ∙ �̂� = 𝐴𝑡𝐵 

 

Assim, os estimadores �̂� e �̂� são as componentes do vetor �̂�, solução da equação 

matricial 𝐴𝑡𝐴 ∙ �̂� = 𝐴𝑡𝐵. 

Retomando o exemplo exibido na seção 3.3, em que a amostra é formada pelos 

pares (0,1), (1,2) e (2,6), tem-se 𝐴 = [
0 1
1 1
2 1

], 𝐴𝑡 = [
0 1 2
1 1 1

] e 𝐵 = [
1
2
6
]. Assim: 

 

𝐴𝑡𝐴 = [
0 1 2
1 1 1

] ∙ [
0 1
1 1
2 1

] = [
5 3
3 3

]        𝑒     𝐴𝑡𝐵 = [
0 1 2
1 1 1

] ∙ [
1
2
6
] = [

14
9
]  

  

Logo, a equação matricial 𝐴𝑡𝐴 ∙ �̂� = 𝐴𝑡𝐵 é dada por 

 

[
5 3
3 3

] ∙ [
�̂�
�̂�
] = [

14
9
]      →       {5�̂� + 3�̂� = 14

3�̂� + 3�̂� = 9  
 

 

Resolvendo o sistema, obtém-se �̂� =
5

2
 e �̂� =

1

2
 (note que são os mesmos valores 

obtidos usando o método dos mínimos quadrados). 
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Apêndice E  

ATIVIDADE DIAGNÓSTICA 

A seguinte atividade diagnóstica é composta por 10 itens divididos em 3 questões: 

 

Questão 1. Leia o trecho da reportagem a seguir. 

 

A escolaridade e a renda 

O aumento dos anos de estudos facilita o acesso a melhores oportunidades de 

trabalho e possibilita maiores rendimentos. Recentemente, estudo do Banco Central 

avaliou a incidência desse fenômeno no Brasil, a partir de dados da Pesquisa Nacional 

por Amostra de Domicílio (Pnad). [...]  

A partir dos dados da Pnad, o estudo do Banco Central constatou que, em relação 

a um trabalhador sem instrução, o nível fundamental adiciona em média 38% ao 

rendimento por hora; o ensino médio, 66%; e o superior, 243%. [...] 

O Banco Central ressalta, no entanto, que a comparação direta dos rendimentos 

médios por grau de instrução deve ser feita com cautela, já que outros fatores – como os 

anos de experiência, o total de horas trabalhadas ou a existência de vínculo formal de 

trabalho – também afetam os rendimentos. [...] A relação entre escolaridade e renda do 

trabalho é mais um dado, entre tantos, a reforçar o caráter fundamental da educação para 

o desenvolvimento econômico e social do País.  

Retirado de https://www.comunitas.org/a-escolaridade-e-a-renda/. Acessado em 20/12/2021. 

 

Agora, responda ao que se pede. 

a) O estudo feito pelo Banco Central buscou relacionar o aumento de salário de uma 

pessoa com algum outro fator, que será chamado variável de estudo. A partir do texto, 

você consegue identificar qual é essa variável?  

b) Ainda segundo o texto, existem outras variáveis que influenciam a renda do brasileiro. 

Quais são essas variáveis? 

c) Você acha que, de fato, há uma associação entre o aumento de salário e a variável 

identificada no item a, ou há somente uma coincidência entre os dados obtidos? Por quê? 
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Questão 2. O gráfico abaixo mostra os dados coletados de um grupo de pessoas, em 

que foi medida a porcentagem de gordura corporal e o respectivo IMC: 

 

Retirado de https://support.minitab.com/pt-br/minitab/18/help-and-how-to/graphs/how-to/scatterplot/before-

you-start/overview/. Acessado em 19/09/2021. 

Deseja-se investigar se há alguma associação entre o IMC e a porcentagem de 

gordura corporal. 

 

a) Analisando o gráfico, você julga que há alguma relação entre essas duas variáveis? 

Por quê? 

b) Classifique a afirmação a seguir em V (verdadeira) ou F (falsa): 

 

Quanto maior for o valor do IMC, maior será a porcentagem de gordura corporal 

de uma pessoa. 

 

c) Se uma pessoa tiver IMC = 30, é possível saber qual será o valor exato da sua 

porcentagem de gordura corporal? Justifique. 

d) Como você faria para estimar o valor esperado da porcentagem de gordura corporal 

de uma pessoa que tenha IMC = 30? 
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Questão 3. Um estudo feito pela Earth System Science, da Universidade de Stanford, 

concluiu que “as mudanças climáticas estão deixando os países ricos mais ricos, e os 

pobres, mais pobres”. Para isso, eles coletaram dados referentes ao PIB per capita de 

diversos países e mediram o impacto que o aquecimento global provocou em cada um 

deles, obtendo as informações a seguir: 

 

País 
PIB per capita (2011) em 

US$ 

Impacto no PIB per capita provocado 

pelo aquecimento global (%) 

Islândia 35020 92 

Finlândia 48420 50 

Canadá 45560 33 

Turquia 10410 4 

Paquistão 1120 -25 

Nepal 540 -25 

Brasil 10720 -27 

Mauritânia 1000 -41 

Retirado de https://www.bbc.com/portuguese/geral-48148815. Acessado em 19/08/2021. 

 

a) Analisando a tabela, você julga que há alguma relação entre essas duas variáveis? 

Por quê? 

b) Classifique as afirmações a seguir em V (verdadeiro) ou F (falso): 

 

Quanto maior for o valor do PIB per capita, maior será o impacto provocado pelo 

aquecimento global. 

 

c) Qual é a porcentagem esperada de impacto no PIB per capita provocado pelo 

aquecimento global, de um país cujo PIB per capita era de US$ 25.000 em 2011?   

d) Ao coletar os mesmos dados referentes a outros países, obteve-se a seguinte tabela: 
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País 
PIB per capita (2011) em 

US$ 

Impacto no PIB per capita provocado 

pelo aquecimento global (%) 

Noruega 88890 35 

Suécia 53230 26 

Bangladesh 770 -24 

Colômbia 6110 -25 

Índia 1410 -32 

Venezuela 11920 -33 

Zâmbia 1160 -24 

Nigéria 1200 -40 

Retirado de https://www.bbc.com/portuguese/geral-48148815. Acessado em 19/08/2021. 

 

Analisando essa tabela, você mudaria a resposta do item anterior? Por quê?  
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Apêndice F  

A SEQUÊNCIA DE ENSINO 

A sequência descrita a seguir é composta por 7 atividades. Em cada uma delas, é 

sugerida uma quantidade de aulas para sua aplicação, bem como são detalhados os 

objetivos, materiais e procedimentos necessários para executá-las; ainda, há algumas 

propostas para reflexões e questionamentos sobre a atividade realizada e, ao final deste 

apêndice, as folhas como devem ser apresentadas aos estudantes. 

 

Atividade A: Dois pontos são suficientes? 

Tempo sugerido: 1 aula 

Objetivos: 

• Identificar uma associação linear entre duas variáveis quantitativas a partir de um 

gráfico de dispersão; 

• Traçar a reta que mais se ajusta aos pontos dados; 

• Definir um critério que meça a proximidade dos pontos à reta para decidir, dentre 

um conjunto de possibilidades, qual é a mais adequada para modelar o problema. 

Materiais: 

- 1 régua. 

Procedimentos: 

1. Apresente aos estudantes o seguinte contexto: 

Uma reportagem relacionou o salário médio (em milhares de reais) com o acréscimo de 

anos de estudo após a conclusão do Ensino Médio. Para isso, a equipe de reportagem 

perguntou a 3 pessoas (indicadas por A, B e C) quantos anos de estudo elas possuíam 

e seu respectivo salário e os dados obtidos foram representados no gráfico a seguir:    
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2. Em seguida, peça para que eles tracem a reta que passa pelos pontos A e B, a que 

passa por B e C e a que passa por A e C. Depois, pergunte a eles qual dessas três retas 

mais se ajusta aos pontos. 

3. Agora, peça para que eles tracem a reta que eles julgam ser a mais adequada para 

representar os dados. Ela passou por algum dos pontos A, B ou C? Se sim, qual(is)? 

4. Defina resíduo como a diferença 𝑟𝑖 = 𝑦𝑖 − 𝑓(𝑥𝑖) e peça que eles calculem os resíduos 

correspondentes aos 3 pares de dados e as retas 𝑓1(𝑥) = 2,5𝑥 + 0,5 e  

 𝑓2(𝑥) = 2,2𝑥 − 0,5. 

5. Peça para eles calcularem a soma dos resíduos para cada uma das retas 𝑓1 e 𝑓2. Esse 

é um bom critério para determinar qual reta é a melhor para ajustar os dados? 

6. Peça para eles calcularem a soma dos quadrados dos resíduos para cada uma das 

retas 𝑓1 e 𝑓2.  
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Reflexões e Questionamentos: 

Terminada a atividade, proponha os questionamentos: 

• Qual critério eles utilizaram para traçar a reta mais adequada aos pontos? 

• Nas aulas sobre função afim, eles aprenderam que dois pontos são suficientes 

para traçar o gráfico desse tipo de função. Por que essa estratégia não funcionou 

nesse exemplo? 

• Por que a soma direta dos resíduos não pode ser um bom critério para verificar 

qual reta está mais próxima dos pontos? 

• Com base na soma dos quadrados dos resíduos, qual das funções 𝑓1 ou 𝑓2 é a 

mais adequada para ajustar aos dados? 

 

Atividade B: Obtendo a reta mais próxima dos pontos 

Tempo sugerido: 1 aula 

Objetivos:  

• Obter uma relação funcional linear para uma associação entre duas variáveis 

quantitativas; 

• Apresentar o método dos mínimos quadrados (MMQ). 

Materiais: 

- Calculadora (opcional). 

Procedimentos: 

1. Peça para que os estudantes construam o gráfico de dispersão referente aos dados: 

 

X 0 1 2 

Y 2 3 7 

 

2. A partir do gráfico, peça que eles desenhem a reta que eles julgam estar mais próxima 

dos pontos. Existe alguma reta que passa por todos eles? 

3. Mostre a eles que a reta desenhada sugere que a associação entre X e Y possa ser 

representada por 𝑌 = 𝑎𝑋 + 𝑏 + 𝑢, sendo 𝑢 variável não observável que produz variação 

em Y. 
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4. Vamos considerar que, dada a amostra X, os fatores não observáveis ‘não interfiram’ 

na tendência linear, ou seja, que na média, sejam iguais a zero. Nesse caso, temos que, 

para os valores de X dados, é possível estimar um valor médio (esperado) para Y, de 

modo que esse valor seja dado por 𝑓(𝑋) = 𝑎𝑋 + 𝑏. 

5. Em seguida, retome com eles o critério de proximidade visto na atividade anterior, 

sobre a soma dos quadrados dos resíduos. Pergunte a eles como obter os valores de 𝑎 

e 𝑏 que minimizem essa soma. 

6. Monte com eles a expressão para a soma dos quadrados dos resíduos, em função de 

𝑎 e 𝑏: 

 

𝑆 = (𝑎0 + 𝑏 − 2)2 + (𝑎1 + 𝑏 − 3)2 + (𝑎2 + 𝑏 − 7)2 

𝑆 = 𝑏2 − 4𝑏 + 4 + 𝑎2 + 2𝑎(𝑏 − 3) + (𝑏 − 3)2 + 4𝑎2 + 4𝑎(𝑏 − 7) + (𝑏 − 7)2 

𝑆 = 𝑏2 − 4𝑏 + 4 + 𝑎2 + 2𝑎𝑏 − 6𝑎 + 𝑏2 − 6𝑏 + 9 + 4𝑎2 + 4𝑎𝑏 − 28𝑎 + 𝑏2 − 14𝑏 + 49 

𝑆 = 3𝑏2 + 6𝑎𝑏 − 24𝑏 + 5𝑎2 − 34𝑎 + 62 

𝑆 = 3𝑏2 + (6𝑎 − 24)𝑏 + 5𝑎2 − 34𝑎 + 62 

 

7. Mostre a eles que essa expressão pode ser interpretada como uma lei de uma função 

quadrática em 𝑏, cujo ponto de mínimo é 𝑏∗ = −
6𝑎−24

2∙3
= 4 − 𝑎. Substitua essa expressão 

na lei de S: 

 

𝑆 = 3(4 − 𝑎)2 + (6𝑎 − 24)(4 − 𝑎) + 5𝑎2 − 34𝑎 + 62 

𝑆 = 3(16 − 8𝑎 + 𝑎2) + 24𝑎 − 6𝑎2 − 96 + 24𝑎 + 5𝑎2 − 34𝑎 + 62 

𝑆 = 2𝑎2 − 10𝑎 + 14 

 

8. Novamente, mostre a eles que essa expressão pode ser interpretada como uma lei de 

função quadrática em 𝑎, cujo ponto de mínimo é 𝑎∗ = −
−10

2∙2
= 2,5. Substituindo em 

𝑏∗ = 4 − 𝑎, obtemos 𝑏∗ = 4 − 2,5 = 1,5. 

 

Reflexões e Questionamentos: 

Depois dessa atividade, explique a eles que esse método é chamado de método dos 

mínimos quadrados. Caso julgue conveniente, mostre o caso geral: 
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{
�̂� =

(𝑦1 − �̅�)(𝑥1 − �̅�) + ⋯+ (𝑦𝑛 − �̅�)(𝑥𝑛 − �̅�)

(𝑥1 − �̅�)2 +⋯+ (𝑥𝑛 − �̅�)2

�̂� = �̅� − �̂��̅�                                                                  

 

 

Peça a eles obterem novamente os valores de 𝑎 e 𝑏 usando diretamente as expressões 

obtidas para o caso geral. 

Conclua que a relação funcional, nesse caso, é dada por 𝑓(𝑋) = 2,5𝑋 + 1,5. Por fim, peça 

a eles calcularem a equação da reta de regressão que está mais próxima dos pontos 

(1,1), (2,3), (4,6) e (5,10). A resposta é 𝑓(𝑋) = 2,1𝑋 − 1,3. 

 

Atividade C: Como obter a reta de regressão no computador? 

Tempo sugerido: 1 aula 

 

Objetivos: 

• Mostrar como os parâmetros da reta de regressão podem ser obtidos no Google 

Planilhas; 

• Interpretar os coeficientes do modelo de regressão; 

• Utilizar os modelos de regressão para realizar previsões e estimativas. 

Materiais: 

- Celular ou tablet ou computador (com acesso à internet). 

Procedimentos: 

1. Peça que os estudantes acessem o Google Planilhas gratuitamente no link 

https://docs.google.com/spreadsheets/create?hl=pt-br ou baixem o aplicativo Google 

Planilhas no dispositivo. 

2. Em seguida, retome o exemplo discutido na Atividade A, sobre a associação entre 

salário e anos de estudo: 

Uma consultora financeira gostaria de divulgar as informações obtidas sobre a relação 

entre salário e anos de estudo; no entanto, essa consultora julgou que a pesquisa coletou 

poucos dados, o que pode ter comprometido as conclusões obtidas. Assim, a consultora 

refez a pesquisa, coletando 20 pares de dados: 
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Anos de estudo 

após o E.M. (X) 

Salário (milhares 

de reais) (Y) 

Anos de estudo 

após o E.M. (X) 

Salário (milhares 

de reais) (Y) 

1 3,87 5 6,59 

1 4,29 5 6,66 

1 4,98 5 6,67 

2 5,30 5 6,94 

2 5,54 6 7,11 

3 5,78 6 7,14 

3 6,17 7 7,18 

3 6,32 7 7,19 

4 6,44 7 7,20 

4 6,55 8 7,21 

3. Peça para eles digitarem essas informações nas duas primeiras colunas do Google 

Planilhas: as células da coluna A conterão os valores de X (de A1 até A20) e as células 

da coluna B, os valores de Y (de B1 até B20). 

4. Para criar o gráfico de dispersão, peça a eles selecionarem da célula A1 até a B20 e, 

para quem estiver usando computador ou tablet, clicarem em “Inserir”, “Gráfico” e no 

menu “Configuração”, mudar o tipo de gráfico para “Gráfico de dispersão”. Para quem 

estiver usando o celular, peça para clicarem em “+”, depois “Gráfico” e alterarem o “Tipo” 

para “Dispersão”. 

5. Para quem estiver usando o computador ou tablet, é possível traçar a reta de regressão 

clicando no menu lateral “Personalizar” (ao lado de “Configuração”) e no item “Série”. 

Dentro desse item, peça que selecionem a opção “Linha de tendência” e, na opção 

“Marcador”, selecionem “Usar equação”. 

6. Outra forma de determinar os coeficientes da reta de regressão (tanto no computador 

quanto no tablet ou celular) é selecionar duas células vazias da planilha e digitar 

“=INCLINAÇÃO(B1:B20;A1:A20)” (ou “=SLOPE(B1:B20;A1:A20)” se estiver em inglês) 

para obter o valor do parâmetro 𝑎 e “=INTERCEPÇÃO(B1:B20;A1:A20)” (ou 

“=INTERCEPT(B1:B20;A1:A20)” se estiver em inglês) para obter o valor do parâmetro 𝑏. 

 



 

137 

 

 

Reflexões e Questionamentos: 

Terminada a atividade, proponha os questionamentos: 

• Qual é o valor esperado para o salário de uma pessoa que somente concluiu o 

Ensino Médio? 

• É possível saber qual será o salário exato de uma pessoa que estudou 3 anos 

além do Ensino Médio? Justifique. 

• Use o modelo obtido para estimar o salário esperado para uma pessoa que 

concluirá o doutorado (ou seja, estudará 10 anos além do Ensino Médio). 

• Segundo esse modelo, quanto aumenta o salário, em média, para alguém que 

estuda 1 ano a mais? 

 

Atividade D: Deformação elástica 

Tempo sugerido: 2 aulas 

Objetivos: 

• Identificar uma associação entre o comprimento de um elástico e o número de 

bolas de gude presas a ele; 

• Obter uma relação funcional entre o comprimento do elástico e o número de bolas 

de gude presas a ele; 

• Conjecturar fatores que justifiquem a variabilidade dos parâmetros obtidos.  

Materiais: 

- 1 elástico; 

- 1 régua com, no mínimo, 20 cm; 

- Bolas de gude (ou objetos idênticos cuja massa seja semelhante); 

- Saco plástico; 

- 2 abraçadeiras de nylon ou outro tipo de amarrador. 

Procedimentos: 

1. Essa atividade pode ser feita individualmente ou em pequenos grupos.  

2. Para montar o dispositivo que medirá o comprimento do elástico, explique aos 

estudantes o procedimento a seguir: usando uma das abraçadeiras, prenda o elástico na 

marca “0 cm” da régua e, mantendo a régua na posição vertical, use a outra para fixar o 
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saco plástico na extremidade oposta do elástico, criando uma “balança de peso” de modo 

que, ao colocar as bolas de gude no saco, o elástico estique para baixo. 

3. Antes de colocar alguma bola no saco plástico, peça que os estudantes verifiquem e 

anotem o comprimento inicial do elástico, indicado na régua. 

4. Em seguida, peça que eles coloquem 2 bolas de gude e anotem o comprimento 

correspondente do elástico. Repita o procedimento para 4, 6 e 8 bolas. 

5. Com essas 5 informações, peça para que eles construam uma tabela que relacione o 

comprimento do elástico com a quantidade de bolas, conforme ilustrado a seguir: 

 

Número de bolas (N) 0 2 4 6 8 

Comprimento do 

elástico (C) 
   

  

 

6. De posse da tabela, peça que construam um gráfico de dispersão contendo esses 5 

pontos e observem se há alguma tendência linear entre esses pontos. Caso haja, trace 

uma linha que eles julguem ser a mais próxima dos pontos. 

7. Peça a eles determinarem a reta de regressão linear segundo o método dos mínimos 

quadrados usando, primeiramente, somente 4 dos 5 pontos e, em seguida, usando todos 

os 5 pontos. 

Reflexões e Questionamentos: 

Terminado o experimento, proponha os questionamentos: 

• Uma vez que todos têm elásticos e bolas de gude de um mesmo tipo, é esperado 

que as equações das retas obtidas fossem iguais? Isso, de fato, ocorreu? 

Justifique. 

• No caso de as equações das retas obtidas terem sido diferentes, como você 

explica isso? Existe algum outro fator que possa explicar essa diferença? 

• Houve diferença entre as equações obtidas para 4 e 5 pontos? Se houvesse mais 

pontos nesse experimento, a equação obtida mudaria? É possível prever de que 

forma? Como? 
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Atividade E: Monetizando redes sociais 

Tempo sugerido: 2 aulas 

Objetivos: 

• Modelar matematicamente a monetização de uma rede social; 

• Utilizar o modelo de regressão linear para realizar previsões e estimativas; 

• Verificar a adequação do modelo a partir do coeficiente R2 da regressão. 

Materiais: 

- Celular ou tablet ou computador (com acesso à internet). 

Procedimentos: 

1. Divida a sala em duplas/trios e peça para um dos membros de cada grupo acessar o 

site https://www.hopperhq.com/instagram-rich-list/. Em seguida, eles deverão escolher 

30 personalidades da lista e anotar em uma tabela a quantidade de seguidores e o 

respectivo valor do post. 

2. Com esses 30 pares, peça que construam um gráfico de dispersão e obtenham a reta 

que melhor se ajusta a esses dados, usando o MMQ. Para isso, sugira que eles usem o 

Google Planilhas para efetuar os cálculos (colocando as informações nas células A1:B30) 

3. Pergunte a eles se o número de seguidores é o único fator que faz com que mude o 

valor pago por post. O que eles acham? 

4. Mostre a eles como obter o coeficiente R2, que auxiliará a responder à pergunta 

anterior: em uma célula vazia do Google Planilhas, peça que digitem 

“=RQUAD(B1:B30;A1:A30)” (ou “=RSQ(B1:B30;A1:A30)” se estiver em inglês). 

Reflexões e Questionamentos: 

Terminada a atividade, proponha os questionamentos: 

• Em relação a modelar matematicamente uma associação entre duas variáveis, 

quais tarefas o computador pode auxiliar e quais não? 

• O número de seguidores é o único fator que faz com que mude o valor pago por 

post? O valor do R2 obtido auxilia a responder essa pergunta? Como? 
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Atividade F: Verdades matemáticas sobre epidemias 

Tempo sugerido: 2 aulas 

Objetivos: 

• Obter uma estimativa para a taxa média de letalidade da Covid-19 em uma 

determinada região a partir de dados coletados; 

• Analisar a estimativa obtida para o total de mortes dado um número de casos 

confirmados; 

• Utilizar logaritmos para linearização de gráficos; 

• Avaliar a razoabilidade de conclusões científicas/reportagens em relação à 

velocidade de contágio de indivíduos em períodos de pandemias.  

Materiais: 

- Celular ou tablet ou computador (com acesso à internet). 

Procedimentos (Parte I): 

1. Divida a sala em duplas/trios e peça para um dos membros de cada grupo acessar o 

site https://www.seade.gov.br/coronavirus/ e clicar em “Baixar os dados” > “Estado de 

SP”. 

2. Em seguida, peça que eles abram o arquivo baixado e construam um gráfico de 

dispersão relacionando o número de óbitos por dia com o número de casos por dia. 

Depois, peça para que eles obtenham a reta de regressão (incluindo o 𝑅2). 

3. Da mesma forma, eles deverão construir um gráfico de dispersão relacionando o total 

de óbitos com o total de casos. Para obter o total de óbitos, clique na célula F22 e digite 

“=D22”; depois, clique na célula F23 e digite “=F22+D23”; finalmente, selecione 

novamente essa célula e, no canto inferior direito, clique no quadrado e arraste a seleção 

até a última célula dessa coluna. Depois que eles construírem o gráfico de dispersão, 

peça para eles obterem a reta de regressão, incluindo o 𝑅2. 

Procedimentos (Parte II): 

1. Com o mesmo arquivo já baixado, peça para eles construírem o gráfico de dispersão 

que relaciona o total de casos com o tempo decorrido desde a primeira notificação. 

2. A partir do gráfico construído, peça para eles identificarem em qual(is) período(s) do 

gráfico eles julgam que o número total de casos cresceu exponencialmente. 
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3. Em seguida, eles devem construir o gráfico de dispersão considerando somente o 

período analisado mas, agora, usando não os totais de casos, mas sim os logaritmos 

desses valores. Para isso, eles devem usar a função “=LOG10()”. 

4. A partir desse último gráfico, peça para eles obterem a reta de regressão e o valor do 

𝑅2 e pergunte a eles se, de fato, nesse período o crescimento foi exponencial. Caso a 

resposta seja negativa, peça para eles avaliarem se há algum subperíodo em que isso, 

de fato, ocorreu. 

Reflexões e Questionamentos (Parte I): 

Terminada essa parte da atividade, proponha os questionamentos: 

• A partir da reta de regressão obtida, determine o número esperado de óbitos 

quando se tem 0 contaminados pela doença. Você considera esse um valor 

plausível? Por quê? 

• Qual é o significado do número que multiplica a variável independente na equação 

da reta? Existe alguma relação entre ele e a taxa média de letalidade? 

• Para obter a taxa média de letalidade, você usaria os dados diários ou os totais 

acumulados? Por quê? 

Reflexões e Questionamentos (Parte II): 

Terminada essa segunda parte da atividade, mostre a eles que funções cuja lei é do tipo 

𝐹 = 𝐾 ∙ 𝑟𝑡, em que 𝐾 e 𝑟 são constantes reais positivas, satisfazem à condição: 

𝐹 = 𝐾 ∙ 𝑟𝑡 

log(𝐹) = log(𝐾 ∙ 𝑟𝑡) 

log(𝐹) = log(𝐾) + 𝑡 ∙ 𝑙𝑜𝑔(𝑟) 

Ou seja, sendo 𝑌 = log(𝐹), 𝐵 = log(𝐾) e 𝐴 = log(𝑟), então 𝑌 = 𝐴𝑡 + 𝐵 é uma função afim. 

Depois disso, proponha os questionamentos: 

• A partir dos parâmetros obtidos da reta de regressão, é possível obter os valores 

de 𝑟 e 𝐾? Se sim, obtenha-os; se não, justifique. 

• Qual é a diferença entre o crescimento exponencial estudado nas aulas e o 

divulgado pelos órgãos de imprensa? 
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Atividade G: Quarteto de Anscombe 

Tempo sugerido: 1 aula 

Objetivos: 

• Revisar os conceitos vistos nas atividades anteriores; 

• Mostrar a importância da análise gráfica para identificação de associações entre 

variáveis quantitativas. 

Materiais: 

- Calculadora (ou celular/tablet/computador). 

Procedimentos: 

1. Divida a turma em quatro grupos, cada um denominado A, B, C e D. Cada grupo terá 

em mãos um conjunto de dados diferente: 

 

Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D 

X Y X Y X Y X Y 

10 8,04 10 9,14 10 7,46 8 6,58 

8 6,95 8 8,14 8 6,77 8 5,76 

13 7,58 13 8,74 13 12,74 8 7,71 

9 8,81 9 8,77 9 7,11 8 8,84 

11 8,33 11 9,26 11 7,81 8 8,47 

14 9,96 14 8,10 14 8,84 8 7,04 

6 7,24 6 6,13 6 6,08 8 5,25 

4 4,26 4 3,10 4 5,39 19 12,5 

12 10,84 12 9,13 12 8,15 8 5,56 

7 4,82 7 7,26 7 6,42 8 7,91 

5 5,68 5 4,74 5 5,73 8 6,89 

 

2. Peça que cada grupo calcule as seguintes informações a respeito de seu conjunto de 

dados: a média e a variância de X, a média e a variância de Y, a reta de regressão entre 

X e Y e o coeficiente R2. Convencione as seguintes aproximações: para a média e a 
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variância de X e Y, uma casa decimal; para os parâmetros da reta de regressão e o R2, 

duas casas decimais. 

3. Reforce a eles que cada grupo poderá dividir as tarefas dentro dos membros do grupo 

conforme achar conveniente. 

4. Construa na lousa uma tabela como a mostrada a seguir e peça para que cada grupo 

complete as informações pedidas. 

 

 Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D 

Média de X     

Variância de X     

Média de Y     

Variância de Y     

Reta de regressão     

Valor do R2     

 

5. Por fim, peça que cada um deles faça o gráfico de dispersão correspondente. Os 

resultados também foram iguais? 

 

Reflexões e Questionamentos: 

Terminado o experimento, proponha os questionamentos: 

• Sem o gráfico de dispersão, você já tinha percebido o quão diferentes são os 

conjuntos de dados? 

• Como você justificaria o fato de os gráficos serem diferentes e mesmo assim as 

equações das retas de regressão serem iguais para todos os quatro casos? 

• É possível que conjuntos de dados diferentes forneçam as mesmas informações 

estatísticas – média, variância e reta de regressão linear?  
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Atividade A: Dois pontos são suficientes? 

Nome: _______________________________________                           ___a E.M. “___” 

Professor(a): _________________________________           Data: ____ / ____ / ____ 

 

Leia o trecho abaixo.  

Uma reportagem relacionou o salário médio (em milhares de reais) com o acréscimo de 

anos de estudo após a conclusão do Ensino Médio. Para isso, a equipe de reportagem 

perguntou a 3 pessoas (indicadas por A, B e C) quantos anos de estudo elas possuíam 

e seu respectivo salário e os dados obtidos foram representados no gráfico a seguir:    

 

Questão 1. Trace a reta que passa pelos pontos A e B, a que passa por B e C e a que 

passa por A e C. Qual dessas três retas mais se ajusta aos pontos? 
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Questão 2. Trace a reta que você julga ser a mais adequada para representar os dados. 

Ela passou por algum dos pontos A, B ou C? Se sim, qual(is)? 

 

 

 

Questão 3. Calcule os resíduos correspondentes aos 3 pares de dados e as retas 

 𝑓1(𝑥) = 2,5𝑥 + 0,5 e 𝑓2(𝑥) = 2,2𝑥 − 0,5. 

 

 

 

 

 

Questão 4. Calcule a soma dos resíduos para cada uma das retas 𝑓1 e 𝑓2. Esse é um 

bom critério para determinar qual reta é a melhor para ajustar os dados? Por quê? 

 

 

 

Reflexões e Questionamentos 
 

• Qual critério você utilizou para traçar a reta mais adequada aos pontos? 

 

• Nas aulas sobre função afim, você aprendeu que dois pontos são suficientes 

para traçar o gráfico desse tipo de função. Por que essa estratégia não funcionou 

nesse exemplo? 

 

• Por que a soma direta dos resíduos não pode ser um bom critério para verificar 

qual reta está mais próxima dos pontos? 

 

• Com base na soma dos quadrados dos resíduos, qual das funções 𝑓1 ou 𝑓2 é a 

mais adequada para ajustar aos dados? 
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Atividade B: Obtendo a reta mais próxima dos pontos 

Nome: _______________________________________                           ___a E.M. “___” 

Professor(a): _________________________________           Data: ____ / ____ / ____ 

 

Questão 1. Represente nos eixos a seguir os pontos que indicam os seguintes pares 

ordenados (esse gráfico de pontos é conhecido como ‘gráfico de dispersão’): 

X Y 

0 2 

1 3 

2 7 
 

 

Questão 2. A partir do gráfico, desenhe a reta que esteja mais próxima dos pontos. Existe 

alguma reta que passa por todos eles? 
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Questão 3. A reta desenhada sugere que uma associação linear entre X e Y. Nesse caso, 

para os valores de X dados, é possível estimar um valor médio (esperado) para Y, de 

modo que esse valor seja dado por 𝑓(𝑋) = 𝑎𝑋 + 𝑏. Escreva, em função de 𝑎 e 𝑏, a soma 

dos quadrados dos resíduos vista na atividade anterior. 

 

 

 

 

 

Questão 4. Obtenha 𝑎 e 𝑏 que minimizem a soma dos quadrados dos resíduos escrita 

na questão 3. 

 

 

 

 

 

Reflexões e Questionamentos 
 

• Generalizando o método da questão 4, é possível obter os valores de 𝑎 e 𝑏 por 

um método chamado de Método dos Mínimos Quadrados (MMQ) que, no caso 

geral, é dado por 

{
𝑎 =

(𝑦1 − �̅�)(𝑥1 − �̅�) + ⋯+ (𝑦𝑛 − �̅�)(𝑥𝑛 − �̅�)

(𝑥1 − �̅�)2 +⋯+ (𝑥𝑛 − �̅�)2

𝑏 = �̅� − 𝑎 ∙ �̅�                                                                  

 

           em que �̅� é a média dos valores de X e �̅� é a média dos valores de Y. 

 

• Use o MMQ para recalcular os valores de 𝑎 e 𝑏 que você obteve na Questão 4. 

Os resultados foram iguais aos obtidos? 

 

• Use o MMQ para calcular a reta que está mais próxima dos pontos (1,1), (2,3), 

(4,6) e (5,10). (Dica: para agilizar as contas, use uma calculadora!). 
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Atividade C: Como obter a reta de regressão no computador? 

Nome: _______________________________________                           ___a E.M. “___” 

Professor(a): _________________________________           Data: ____ / ____ / ____ 

 

Questão 1. Use o MMQ visto na Atividade B para determinar a equação da reta que está 

mais próxima dos pontos: 

X Y 

0 21 

1 23 

3 24 

4 24 

Anote a equação da reta obtida. 

 

 

Questão 2. Agora, vamos obter os valores de 𝑎 e 𝑏 da questão anterior com o auxílio do 

Google Planilhas. Para isso, siga os passos a seguir: 

I. Digite as informações da tabela nas duas primeiras colunas do Google Planilhas: as 

células da coluna A conterão os valores de X (de A1 até A4) e as células da coluna B, os 

valores de Y (de B1 até B4). 

II. Para criar o gráfico de dispersão, selecione da célula A1 até a B20 e clique em “+”, 

depois “Gráfico” e altere o “Tipo” para “Dispersão”. 

III. Uma forma de determinar os coeficientes da reta de regressão é selecionar duas 

células vazias da planilha e digitar “=INCLINAÇÃO(B1:B4;A1:A4)” (ou 

“=SLOPE(B1:B4;A1:A4)” se estiver em inglês) para obter o valor do parâmetro 𝑎 e 

“=INTERCEPÇÃO(B1:B4;A1:A4)” (ou “=INTERCEPT(B1:B4;A1:A4)” se estiver em 

inglês) para obter o valor do parâmetro 𝑏. 

Os resultados obtidos foram iguais aos da Questão 1? Anote-os aqui 

(independentemente de terem sido ou não). 
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Questão 3. Uma consultora financeira gostaria de divulgar as informações obtidas na 

Atividade A; no entanto, ela julgou que a pesquisa coletou poucos dados, o que pode ter 

comprometido as conclusões. Assim, a consultora refez a pesquisa, coletando 20 pares: 

Anos de estudo 

após o E.M. (X) 

Salário (milhares 

de reais) (Y) 

Anos de estudo 

após o E.M. (X) 

Salário (milhares 

de reais) (Y) 

1 3,87 5 6,59 

1 4,29 5 6,66 

1 4,98 5 6,67 

2 5,30 5 6,94 

2 5,54 6 7,11 

3 5,78 6 7,14 

3 6,17 7 7,18 

3 6,32 7 7,19 

4 6,44 7 7,20 

4 6,55 8 7,21 

Use o Google Planilhas e obtenha a equação da reta de regressão para esse estudo.  

 

Reflexões e Questionamentos 
 

• Qual é o valor esperado para o salário de uma pessoa que somente concluiu o 

Ensino Médio? 

 

• É possível saber qual será o salário exato de uma pessoa que estudou 3 anos 

além do Ensino Médio? Justifique. 

 

• Use o modelo obtido para estimar o salário esperado para uma pessoa que 

concluirá o doutorado (ou seja, estudará 10 anos além do Ensino Médio). 

 

• Segundo esse modelo, quanto aumenta o salário, em média, para alguém que 

estuda 1 ano a mais? 
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Atividade D: Deformação elástica 

Nome: _______________________________________                           ___a E.M. “___” 

Professor(a): _________________________________           Data: ____ / ____ / ____ 

 

Para preparar o dispositivo: 

Usando uma das abraçadeiras, prenda o elástico na marca “0 cm” da régua e, mantendo 

a régua na posição vertical, amarre a outra extremidade do elástico para fixar o saco 

plástico, criando uma “balança de peso” de modo que, ao colocar as bolas de gude no 

saco, o elástico estique para baixo. 

 

Para realizar o experimento: 

Questão 1. Complete a tabela a seguir, anotando o comprimento inicial do elástico, 

indicado na régua, colocando 2 bolas de gude e anotando o comprimento correspondente 

do elástico e repetindo o procedimento anterior para 4, 6 e 8 bolas. 

 

Número de bolas (X) Comprimento do elástico (Y) 

0  

2  

4  

6  

8  

 

Questão 2. Digite as informações da tabela anterior em duas colunas do Google 

Planilhas e construa um gráfico de dispersão contendo esses 5 pontos. Você considera 

que há alguma tendência linear entre eles (ou seja, é possível supor que eles estariam 

próximos de alguma reta)? 

DICA: Você viu como fazer o gráfico de dispersão no Google Planilhas na Atividade C. 
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Questão 3. Obtenha e escreva a seguir a equação da reta de regressão linear para esse 

experimento, usando 

 

a) somente 4 dos 5 pontos; 

 

 

b) todos os 5 pontos. 

 

 

Relembrando como obter os parâmetros da reta:  

Uma forma de determinar os coeficientes da reta de regressão é selecionar duas células 

vazias da planilha e digitar “=INCLINAÇÃO(B1:B4;A1:A4)” (ou “=SLOPE(B1:B4;A1:A4)” 

se estiver em inglês) para obter o valor do parâmetro 𝑎 e 

“=INTERCEPÇÃO(B1:B4;A1:A4)” (ou “=INTERCEPT(B1:B4;A1:A4)” em inglês) para 

obter o valor do parâmetro 𝑏. 

OBS: Nesse exemplo, B1:B4 é o intervalo dos valores do Y e A1:A4 é o intervalo dos 

valores do X. 

 

 

  

Reflexões e Questionamentos 
 

• Uma vez que todos têm elásticos e bolas de gude de um mesmo tipo, é esperado 

que as equações das retas obtidas fossem iguais? Isso, de fato, ocorreu? 

Justifique. 

 

• No caso de as equações das retas obtidas terem sido diferentes, como você 

explica isso? Existe algum outro fator que possa explicar essa diferença? 

 

• Houve diferença entre as equações obtidas para 4 e 5 pontos? Se houvesse 

mais pontos nesse experimento, a equação obtida mudaria? É possível prever 

de que forma? Como?  
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Atividade E: Monetizando redes sociais 

Nome: _______________________________________                           ___a E.M. “___” 

Professor(a): _________________________________           Data: ____ / ____ / ____ 

 

Questão 1. Acesse o site https://www.hopperhq.com/instagram-rich-list/ e selecione 30 

personalidades da lista, digitando em duas colunas do Google Planilhas a quantidade 

exata de seguidores e o respectivo valor (em US$) ganho por post. 

 

 

Questão 2. A partir das informações digitadas, construa um gráfico de dispersão 

contendo esses 30 pontos. Você considera que há alguma tendência linear entre eles (ou 

seja, é possível supor que eles estariam próximos de alguma reta)? 

 

Relembrando como fazer o gráfico de dispersão:  

Para criar o gráfico de dispersão, selecione todas as células onde os números foram 

digitados e clique em “+”, depois “Gráfico” e altere o “Tipo” para “Dispersão”. 

 

 

 

 

 

 

Questão 3. Obtenha a equação da reta de regressão linear para os pontos dessa tabela. 

Escreva a equação obtida. 
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Questão 4. Use a equação obtida na questão anterior para estimar o valor pago por post 

a uma celebridade do seu interesse (escreva a seguir qual é essa celebridade, quantos 

seguidores ela tem e o valor estimado por post). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questão 5. Escreva o valor da estatística 𝑅2 para essa reta de regressão. Para isso, 

selecione uma célula vazia da planilha e digite “=RQUAD(B1:B30;A1:A30)” (ou 

“=RSQ(B1:B30;A1:A30)” se estiver em inglês). 

OBS: Nesse exemplo, B1:B30 é o intervalo dos valores do Y e A1:A30 é o intervalo dos 

valores do X. 

 

 

 

 

 

 

 

Reflexões e Questionamentos 
 

• Em relação a modelar matematicamente uma associação entre duas variáveis, 

quais tarefas o computador pode auxiliar e quais não? 

 

• O número de seguidores é o único fator que faz com que mude o valor pago por 

post? O valor do 𝑅2 obtido auxilia a responder essa pergunta? Como? 
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Atividade F: Verdades matemáticas sobre epidemias 

Nome: _______________________________________                           ___a E.M. “___” 

Professor(a): _________________________________           Data: ____ / ____ / ____ 

 

Parte I 

Questão 1. Acesse o site https://www.seade.gov.br/coronavirus/ e clique em “Baixar os 

dados” > “Estado de SP”. Usando os dados baixados, construa o gráfico de dispersão 

que relacione o número de óbitos por dia com o número de casos por dia e, depois, 

obtenha a equação a reta de regressão, incluindo o 𝑅2. Anote aqui a equação obtida. 

 

 

 

Questão 2. Analogamente, construa o gráfico de dispersão que relacione o número 

acumulado de óbitos (“total de óbitos”) com o número acumulado de casos (“total de 

casos”). Depois, obtenha a equação a reta de regressão, incluindo o 𝑅2. Anote aqui a 

equação obtida. 

DICA: Para obter o total de óbitos, clique na célula F22 e digite “=D22”; depois, clique na 

célula F23 e digite “=F22+D23”; finalmente, selecione novamente essa célula e, no canto 

inferior direito, clique no quadrado e arraste a seleção até a última célula dessa coluna. 

 

 

 

Parte II 

Questão 1. Com os mesmos dados, construa o gráfico de dispersão que relaciona o total 

de casos com o tempo decorrido desde a primeira notificação. A partir do gráfico, 

identifique em qual(is) período(s) do gráfico você julga que o número total de casos 

cresceu exponencialmente e escreva aqui, justificando sua escolha. 
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Questão 2. Construa o gráfico de dispersão considerando o período da questão anterior 

mas, agora, usando não os totais de casos, mas sim os logaritmos desses valores. Para 

isso, use a função “=LOG10()”. Em seguida, obtenha a reta de regressão e o valor do 

𝑅2, escrevendo-os abaixo.  

 

 

 

 

 

Questão 3. A partir das respostas anteriores, você considera que, nesse período o 

crescimento foi exponencial? Caso não, há algum subperíodo em que isso ocorreu? 

 

 

 

 

 

Reflexões e Questionamentos 
 

• A partir da reta de regressão obtida, determine o número esperado de óbitos 

quando se tem 0 contaminados pela doença. Você considera esse um valor 

plausível? Por quê? 

 

• Qual é o significado do número que multiplica a variável independente na 

equação da reta? Existe alguma relação entre ele e a taxa média de letalidade? 

 

• Para obter a taxa média de letalidade, você usaria os dados diários ou os totais 

acumulados? Por quê? 

 

• Qual é a diferença entre o crescimento exponencial estudado nas aulas e o 

divulgado pelos órgãos de imprensa? 
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Atividade G: Quarteto de Anscombe 

Nome: _______________________________________                           ___a E.M. “___” 

Professor(a): _________________________________           Data: ____ / ____ / ____ 

 

Questão 1. A tabela abaixo mostra os valores de X e Y para quatro grupos distintos de 

dados: Grupo A, Grupo B, Grupo C e Grupo D. 

 

Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D 

X Y X Y X Y X Y 

10 8,04 10 9,14 10 7,46 8 6,58 

8 6,95 8 8,14 8 6,77 8 5,76 

13 7,58 13 8,74 13 12,74 8 7,71 

9 8,81 9 8,77 9 7,11 8 8,84 

11 8,33 11 9,26 11 7,81 8 8,47 

14 9,96 14 8,10 14 8,84 8 7,04 

6 7,24 6 6,13 6 6,08 8 5,25 

4 4,26 4 3,10 4 5,39 19 12,5 

12 10,84 12 9,13 12 8,15 8 5,56 

7 4,82 7 7,26 7 6,42 8 7,91 

5 5,68 5 4,74 5 5,73 8 6,89 

 

Usando o Google Planilhas, calcule as seguintes medidas para cada um dos 4 grupos de 

dados: a média dos valores de X, a variância dos valores de X, a média dos valores de 

Y, a variância dos valores de Y, a equação da reta de regressão entre X e Y e o valor do 

𝑅2 correspondente. Vamos adotar a seguinte convenção de aproximações: para a média 

e a variância de X e Y, uma casa decimal; para os parâmetros da reta de regressão e o 

𝑅2, duas casas decimais. 
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 Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D 

Média de X     

Variância de X     

Média de Y     

Variância de Y     

Reta de regressão     

Valor do R2     

 

Questão 2. A partir dos valores encontrados anteriormente, analise o que esses quatro 

conjuntos de dados têm em comum e use a reta de regressão para determinar o valor 

esperado para Y dado que X = 15. 

 

 

 

 

Questão 3. Obtenha o gráfico de dispersão para cada um dos 4 grupos de dados e veja 

se sua resposta à questão anterior muda (ou não). Se mudar, para qual você mudaria? 

 

 

 

Reflexões e Questionamentos 
 

• Sem o gráfico de dispersão, você já tinha percebido o quão diferentes são os 

conjuntos de dados? 

 

• Como você justificaria o fato de os gráficos serem diferentes e mesmo assim as 

equações das retas de regressão serem iguais para todos os quatro casos? 

 

• É possível que conjunto de dados diferentes forneçam as mesmas informações 

estatísticas – média, variância e reta de regressão linear?  
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Apêndice G  

ATIVIDADE FINAL 

A seguinte atividade final é composta por 10 itens divididos em 3 questões: 

 

Questão 1. Leia o trecho da reportagem a seguir. 

 

Dados recém-divulgados pelo Ministério da Saúde [...] mostraram que, em 2018, 

9,3% dos adultos brasileiros das 27 capitais declararam fumar - uma diminuição 

significativa em relação a 2006, quando o percentual era de 16,2%. Mas a publicação [...] 

mostrou também algo que é uma tendência não só no Brasil, mas no mundo: o hábito de 

fumar persiste entre aqueles com menor escolaridade e renda. 

O percentual dos que se declaram fumantes no Brasil cai à medida que os anos 

de estudo aumentam: tabagistas são 13% entre aqueles que estudaram durante 0 a 8 

anos; 8,8% na faixa de 9 a 11 anos de estudo; e 6,2% para aqueles com 12 ou mais anos 

de estudo. 

A publicação não traz dados para renda mas, segundo especialistas, o fumo 

também acompanha os mais pobres [...]. "Estas pessoas têm menor acesso à 

informação, como sobre os malefícios do tabagismo, e às escolas, que hoje de uma forma 

ou de outra abordam o tema. Também têm menos acesso a tratamentos para deixar de 

fumar." 

Retirado de https://actbr.org.br/post/por-que-fumar-cigarro-e-habito-mais-comum-entre-os-mais-

pobres/18064/. Acessado em 20/12/2021. 

 

Agora, responda ao que se pede. 

a) O estudo feito pelo Ministério da Saúde buscou relacionar a probabilidade de uma 

pessoa ser fumante com alguma variável. A partir do texto, qual é essa variável?  

b) Ainda segundo o texto, existem outras variáveis que influenciam a probabilidade de a 

pessoa ser fumante. Quais são essas variáveis? 

c) Você acha que, de fato, há uma associação entre a probabilidade de ser fumante e a 

variável identificada no item a, ou há somente uma coincidência entre os dados obtidos? 

Por quê? 
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Questão 2. O gráfico abaixo mostra os dados coletados de um grupo de pessoas, em 

que foi medido o tamanho (em cm) e o respectivo peso (em gramas) do peito da pessoa: 

 

Retirado de https://www.nagwa.com/pt/worksheets/920194905914/. Acessado em 22/12/2021. 

 

Deseja-se investigar se há alguma associação entre o peso e o tamanho do peito. 

 

a) Analisando o gráfico, você julga que há alguma relação entre essas duas variáveis? 

Por quê? 

b) Classifique a afirmação a seguir em V (verdadeira) ou F (falsa): 

 

Quanto maior for o tamanho do peito, maior será o peso dele. 

 

c) Se uma pessoa tiver tamanho do peito igual a 40 cm, é possível saber qual será o valor 

exato do peso dele? Justifique. 

d) Como você faria para estimar o valor esperado do peso do peito de uma pessoa 

qualquer que tenha tamanho do peito igual a 40 cm? 
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Questão 3. Um estudo feito por economistas concluiu que, “no curto prazo, existe uma 

relação inversa entre a taxa de inflação e a taxa de desemprego, ou seja, quanto maior 

a taxa de desemprego, menor a taxa de inflação e vice-versa”. Para isso, eles coletaram 

dados referentes a taxa de desemprego no Brasil e a respectiva inflação no período, 

obtendo as informações a seguir: 

 

Período  

(fim do trimestre) 
Taxa de desemprego (%) 

Taxa de inflação no 

período (%) 

Maio-21 14,6 0,83 

Abril-21 14,7 0,31 

Março-21 14,7 0,93 

Fevereiro-21 14,4 0,86 

Janeiro-21 14,2 0,25 

Dezembro-20 13,9 1,35 

Novembro-20 14,1 0,89 

Outubro-20 14,3 0,86 

Retirado de http://www.idealsoftwares.com.br/indices/ipca_ibge.html. Acessado em 23/12/2021. 

 

a) Analisando a tabela, você julga que há alguma relação entre essas duas variáveis? 

Por quê? 

b) Classifique as afirmações a seguir em V (verdadeiro) ou F (falso): 

 

Quanto maior for o valor da taxa de desemprego, menor será a taxa de inflação. 

 

c) Qual é a taxa esperada de inflação em um mês cuja taxa de desemprego foi de 14,0%?  
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d) Ao coletar os mesmos dados referentes a outro período, obteve-se a seguinte tabela: 

 

Período  

(fim do trimestre) 
Taxa de desemprego (%) 

Taxa de inflação no 

período (%) 

Setembro-20 14,6 0,64 

Agosto-20 14,4 0,24 

Julho-20 13,8 0,36 

Junho-20 13,3 0,26 

Maio-20 12,9 -0,38 

Abril-20 12,6 -0,31 

Março-20 12,2 0,07 

Fevereiro-20 11,6 0,25 

Retirado de http://www.idealsoftwares.com.br/indices/ipca_ibge.html. Acessado em 23/12/2021. 

 

Analisando essa tabela, você mudaria a resposta do item anterior? Por quê? 

 
 


