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Resumo Abstract

Este trabalho se inclina principalmente pai'a a relação professor-aluno, mais especificamente

sobre a prática docente em sala de aula no que se relaciona aos primeiros contados dos alunos com
m concepções fundamentais da Estatística. Além da apresentação de alguns conceitos elementares de
Estatística, foram colocadas as ideias de alguns autores sobre a Educação Estatística, necessidades
e dificuldades. Eln seguida, foi api'esentado o raciocínio associado à Inferência Estatística Formal
(no sentido clássico) e suas dificuldades teóricas. Como exemplo norteador para prática docente
foi desenvolvida e comparada uma análise inferencial sob dois pontos de vista: a Inferência Formal

e a Inferência Informal, sendo esta última uma área emergente da Educação Estatística. Dessa
comparação foram destacados alguns aspectos da Inferência Formal que dificultam o entendimento
dos principais conceitos básicos da Estatística e, diante disso, sugerida uma abordagem alternativa
menos rigorosa e direcionada a evitar ou diminuir os erros conceituais mais comuns relacionados ao
assunto, a chamada Inferência Informal.

Palavi'as-chave: Educação Estatística, Inferência Informal, Conceitos Estatísticos

Tllis woik refers mainly to the teacher-student relation, more specifically to the teaching practice
in the classioom as it relatei to students? first contact with the fundamental concepts of Statis-
tics. Beyond the presentation of some elementary concepts of Statistics, some authors? ideal on
Education Statistics, needs and diMculties were also placed. Then the reasoning associated to the
Formal Statistics Inference was presented (in the classical pense) and its theoretical diMculties
As an example for guiding teaching practice, an inferential analysis from two points of view was
developed and compared: the Formal Inference and the Informal Inference, being the last one an
emerging alem of Statistics Education. From this comparison some aspects of Inference Formal wele

highlighted, which hinder the understanding of the main basic concepts of Statistics and, due to
that, a less restrictive alternative approach was suggested timing to preveni or reduce the most
common misconceptions related to the subject, this is called Informal Inference.

Keywords: Statistics Education, Informal Inference, Statistical Concepts
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Capítulo l

Introdução

Este estudo busca analisar algumas situações ligadas à Educação Estatística, entre elas aspectos
cui riculares, algumas práticas anuais, alternativas de abordagem, e algumas práticas desaconselha-
das. Serão destacadas características educacionais bem como conceitos básicos relacionados à Es-

tatística. Também pretende discutir alguns aspectos de um campo de estudo emergente dentro da
Educação Estatística, a Inferência Informal, que vem se mostrando como alternativa para a disse-
minação inicial dos conceitos fundamentais da Inferência Estatística, que geralmente são abordados
de coima mecanizada para os iniciantes no tema.

De acordo com Ben Zvi c Garfield (2004), os métodos tradicionais do ensino de Estatística
enfatizam técnicas algorítmicas e, como consequência, não promovem o entendimento nem o de-
senvolvimento das habilidades de relacionar os conceitos básicos. Dessa maneira acabam formando

alunos que, apesar de calcular medidas e de aplicar os métodos estatísticos, não conseguem inter-
pretar os resultados obtidos. Uma das necessidades diante desse tipo de prática, encarada como
um desafio pelos mesmos autores, é a mudança de foco para abordagens que auxiliem os alunos a
compreenderem e relacionarem as ideias estatísticas básicas.

Diante desse cenário educacional, pesquisas estão sendo desenvolvidas para melhorar essa situ-
ação, oferecendo uma variedade de maneiras de ensinar, ajustadas às particularidades das classes,
em todos os níveis de escolaridade. Como alternativa para melhoria das práticas tradicionais co-
muns nas salas de aula muitos profissionais que uisinam Estatística estão substituindo esse tipo de
abordagem por uma outra chamada de Inferência Informal. Esta abordagem não é só baseada nas
técnicas tradicionais pois busca o desenvolvimento dos conceitos e das habilidades que tornam as
pessoas capazes de organizar, interpretar, representar e inferir de forma coerente utilizando dados
estatísticos.

Por meio da Inferência Informal também é possível que os alunos relacionem os dados à infor-
mações adicionais trazidas de sua experiência própria aproximando o conhecimento acadêmico à
sua vida cotidiana. Anualmente, de certa forma, a ninguém é "permitido dispensar o conhecimento

da Estatística sem abdicar algumas coisas, entre elas a consciência sobre suas ações."Brasil (1997)
Ainda de acordo com Ben Zvi e Garfield (2004), um dos maiores obstáculos para proporcionar

uma melhoria na maneira de ensinar Estatística é a falta de experiência e de instrução dos professores
desenvolverem um ensino de estatística que construa os conceitos fundamentais à partir da análise

de dados. Assim: os profissionais ligados à Tnferência Tnfoiinal estão se empunhando pala tornar
os resultados observados mais acessíveis aos professores, principalmente os professores que ensinam
Estatística aos alunos iniciantes que nunca tiveram contado com o tema.
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2 INTRODUcÃ0 1.0

Considerando o momento anual pelo qual a Educação Estatística esta passando e o empenho
dos profissionais ligados a essa alga, este trabalho tcm o objetivo de:

Tdent.ificar os desafios (obstáculos) enfrenta(!os pelos professores duiantc o pioccsso dc ensino
e aprendizagem;

e Identificam' as dificuldades relacionadas ao ensino da lllferência Formal no nível básico;

B Elencar os principais conceitos elementares da Estatísticas

e Comparar o uso da Inferência Formal e Informal na resolução de um problema;

o Desenvolver um exemplo que possa auxiliar os professores do ensino básico e superior' a antro

duzirem, desenvolverem e articularem conceitos e ideias por meio da Inferência Informal.

De acordo com Fiorentini e Lorenzato (2006) e com os objetivos listados a.cima, est.e trabalho
poderia estar ligado ao estado da arte da Inferência Informal uma vez que envolve algumas necessi-
dades relacionadas ao campo da Educação Estatística, tanto de natureza pragmática (melhorias no
ensino e no aprendizado) quanto de culaho científico (produção de conhecimento) . Pesquisas desse
gênero trazem, de certo modo, um resumo sobre um tema e por isso uma realidade menos abran-
gente daquela trazida diretamente pelas obras consultadas e que a originaram. Uma outra forma
de caracterizar este trabalho seria classifica-lo como uma pesquisa de natureza qualitativa.



Capítulo 2

A Estatística e Alguns Conceitos

A origem da Estatística, conforme relata Batanero (2001), se deu na Antiguidade, por volta
de 1000 anos a.C., onde se situam registros entre os povos chinês, sumério e também egípcio. Até
mesmo na Bíblia, no livro de Números, encontram-se registros de natureza Estatística nos quais
se destaca o povo Romano, que no século IV a.C. utilizou esse tipo de conhecimento para realizar
censos populacionais.

Mlesmo assim, somente decentemente a Estatística foi reconhecida como uma ferramenta impor-
tante para tomada de decisão em diversas áreas do conhecimento e alguns autores, como Batanero
(2001), por exemplo, descrevem-na como uma ciência.

De acordo com Hand (2008), não existe uma definição perfeita para Estatística, mas vejamos
algumas definições pala ele, organizadas cronologicamente, a partir de 1974

"(...) uso dos números para representar propriedades. "Campbel1 (1974)
nA Estatística é o instrumento lógico, fundado no método indutivo, que tem por objetivo a

descoberta em forma e valor das leis dos fenómenos coletivos e de multidão, quaisquer que sejam
os campos experimentais a que eles pertençam." Almodova (1978)

"E a disciplina que orienta como descrever e explicar como as coisas variam." Chalmer (1987)
"(...) a Estatística é a ciência de coletar e analisar dados." Rees (1995)
n A Estatística está interessada nos métodos científicos para colete, organização, resumo, apre-

sentação e análise exploratória de dados, bem como na obtenção de conclusões válidas e na tomada
de decisões razoáveis baseadas em tais análises." Spiegel (2006)

"A Estatística é a ciência da obtenção de informações a partir de dados numéricos. (...) fornece
instrumentos e ideias para utilizar dados com o objetivo de compreender algum outro assLmto.n

Moore (2000)

"(...) é a tecnologia para extrair significado dos dados. (...) é a disciplina chave para conjecturar
o futuro ou pala fazer inferências sobre o desconhecido ou para produzir sumários convenientes de
dados." Hand (2008)

P'Um conjunto de técnicas que permite de forma sistemática organizar, descrever, analisar e in-
terpretar dados oriundos de estudos ou experimentou realizados em qualquer área do conhecimento. H
Magalhães e Limo (2011)

Em São Paulo (2011) podemos encontrar algumas orientações sobre o ensino que atendem alguns
aspectos das definições anteriores. Nos quadros de conteúdo de habilidades de Matemática, desde
o 6' ano até as séries finais encontramos tópicos relacionados com a compreensão da Estatística e
com a Análise e Exploração de Dados. Nesse documento consta que é preciso preparam' o aluno para

3



4 A ESTATÍSTICA EALGUNSCONCEITOS 2.0

um ambiente fora da escola onde a articulação com o mrlndo externo à escola exige pessoas cada
vez mais capacitadas e aptas a selecionar, organizar, relacionar, interpretar dados e informações
representados de diferentes formas, pala tomar decisões e enfrentar situações diversas.

Embora essas orientações estejam na seção de Matemática, percebe-se que as orientações descri-

tas apresentam uma forte relação com as definições de Estatística apresentaílas. Diante da estrutui'a

educacional e curricular vigentes, encontramos professores de h'matemática lecionando Estatística,
pois o cona.eúdo de Estatística é distribuído dentro das aulas de li/matemática. Assim, existe uma
impressão (falsa) de que a Estatística é Matemática, assunto que está mais detalhado ein 3.3 na
página 30.

Já em Brasil (1998), Spiegel (2006) e Magalhães e Limo (2011) a Estatíst.ica. é caracterizada
como o conjunto dos procedimentos para coletar, organizar, comunicar e interpretar dados, utili-
zando tabelas, gráficos e iepresentaçõcs presentes no cotidiano de ínuit.as pessoas. Pala desenvolvei-

algumas das ideias básicas da Estatística é necessário estabelecer relações entre grupos de interesse
e partes desses grupos de interesse do qual dispomos pala observar características e padrões, de
modo a obter informações úteis. Isto nos remete aos conceitos de população e amostra, que são
apresentados logo en] seguida de acordo com as definições de Chalmer (1987) e Morre (2000).

População: Refere-se ao conjunto dos elementos de interesse, ou seja, uma coleção que contém
todos os elementos que se pretende analisar

Amostra: Refere-se ao subconjunto da população, ou seja, uma coleção que contém uma parte
dos elementos que se pretende analisar.

Para Madre (2000), a expressão "parte dos elementos" merece cuidado ao ser tratada, pois é
responsável por alguns erros conceituais encontrados entre as pessoas que estudam ou até mesmo
que ensinam Estatística. Uma amostra é qualquer subconjunto não vazio filmado por elementos da
população em estudo. Além do número de elementos, a qualidade da amostra também tem diversas
implicações em todas as etapas que sucedem a sua colete e por isso é de fundamental importância
para não comprometer a análise dos dados.

Na maioria das situações, tanto por questões de custo, colho de tempo e mesmo por dificuldade de

acesso aos elementos de uma população, torna-se clara a necessidade de se trabalham com amostras.
Examinar amostras é algo presente também em algumas situações cotidianas. E o que acontece

quando averiguamos a quantidade de sal numa panela de arroz, provámos um pouco e deduzimos
sobre a condição de sal de todo o alimento. O mesmo acontece com os testes para fraude em combus-

tível. Uma pequena amostra e sabemos como está a condição de todo o combustível do reservatório.
Nesses casos as amostras preservam fortemente as mesmas características e proporções da popula-
ção devido à homogeneidade encontrada, o que toma dispensável a análise de toda população, que
quase nunca é analisada. Essa homogeneidade também facilita estender as conclusões obtidas sobre
a amostra para população.

Existem casos em que as características a serem observadas da população em estudo, ao invés
de terem o comportamento homogêneo citado no parágrafo anterior, apresentam-n heterogeneidade,
que se espera seja retratada na amostra e que exigirá uma análise mais cuidadosa.

Como o interesse dc uma pes(guisa é sobre os aspectos populacionais, é comum fazei afirmações,
julgamentos, conclusões sobre populações utilizando informações extraídas de uma. amostra. A
utilização de infonnações parciais pode gerar conclusões imprecisa que podem)l ou não conduzir a
conclusões cornetas. Essa passagem, da parte para o todo, que carrega a imprecisão nos resultados,



2.1 O QUE É Uh4 CONCEITO FUNDAMENTAL 5

utilizada nos procedimentos formais, é mediada pela probabilidade.

Para Chalmer (1987) são diversos os l-motivos que podem coinprolnetcr as afirmações feitas
a partir de uma amostra sobre uma população. Além da variabilidade, o autor destaca os erros
cometidos ao se transcrever respostas, erros em cálculos e em medidas.

De acordo com Moore (2000), para possibilitar o levantamento de informações válidas a partir
de dados que possam iespondei questões específicas sobre um grupo maior é necessário cuidados
especiais pala gerar dados e também para analisa-los. Existem técnicas para a colete e tratamento
de dados que aumentam a confiabilidade dos dados e também as possibilidades de estellder as
conclusões sobre os dados para grupos maiores.

Esse tipo de relação entre a amostra e população tem se mostrado um dos assuntos mais pro-
fundos da Estatística e é estudado dentro de uma área denominada Inferência Estatística, tratada
no Capítulo 5

A palavra conceito está relacionada com uma definição, concepção, caracterização de um deter-
minado tema ou ideia. Ter um conceito sobre algo implica em poder explica-lo por meio de palavras
ou de outras representações.

Segundo Severino (2007), um conceito pode ser representado linguisticamente por um termo
ou palavra. A compreensão de um conceito pode ser manifestada pelo domínio de um conjunto de
características específicas, relacionadas ou não, que auxiliam no entendimento do objeto pensado

Em Brasil (1997) não consta quais conceitos devem ser desenvolvidos nas aulas de Estatística
mas, a escolha deles é norteada pelo trecho a seguir, que descreve as habilidades básicas de um
cidadão:

'l ... fazer observações sistemáticas de aspectos quantitativos e qualitativos do ponto de vista
do conhecimento e estabelecer o maior número possível de relações entre eles, utilizando para isso
o conhecimento matemático (aritmético, geométrico, métrico, algébrico, estatístico, combinatório,
probabilístico); selecionar, organizar e produzir informações relevantes, para interpreta-las e avaliá-
las criticamente. n

Diante disso, é possível deduzir alguns conceitos principais que estão envolvidos na aquisição e
desenvolvimentos dessas habilidades.

2.1 O que é um conceito fundamental

De acordo com Ferreiro (2000), "conceito" remete em sua origem etimológico à "coisa concebida"
OU nformâdã na mente". Um conceito também pode ser algo que se concebe no pensamento sobre
algo ou alguém. E a forma de pensar sobre algo, é uma opinião manifesta, é um símbolo mental,
um conjunto de características comuns que determinam como as coisas são.

De acordo com Buiril e Biehler (2011) podemos considerei como algtms dos alicerces da Esta-
tística os seguintes conceitos: dados, variação, distribuição, representação, relações entre variáveis,
planejamento e colete de dados, amostra e inferência. Embora exista diferenças entre autores do
que seja considerado um conceito ou um procedimento, os tópicos, se podemos assim chamar, são
indispensáveis para a compreensão dos procedimentos iniciais da Estatística.

Um conceito fundamental remete à ideia de básico, de alicerce, de indispensável para funda-
mentação das ideias essenciais da Estatística. Por serem fundamentais ou básicas têm chamado a

atenção às dificuldades que envolvem sua compreensão, que serão discutidas abaixo.
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Sobre os conceitos fundamentais, lvlachado (2009) descreve duas características inerentes a eles:
a primeira é que um conceito fundamental articula várias partes de um tema e a segunda é que
um conceito fundamental transborda os limites de um tema possibilitando a conexão com outros
temas. Em alguns casos a importância com que um conceito é discutido ein uma disciplina não
é proporcional à sua verdadeira importância, como no caso da aleatoriedade e sua presença nos
currículos.

Falhas nos processos educacionais ocorreram ao longo da história. Devido a isso, existem pessoas,
quando alunos do nível básico, que passaram por experiências pouco frutíferas no tema.

Moore (2000), com base em est.udos publicados no meio acadêmico, também relata fenómeno
semelhante e destaca que a persistência talvez seja o princípio de todo aprendizado. Os asstmtos
importantes e ideias fundamentais precisam de tempo para serem completamente dominados tanto
no campo da Estatística quanto em outras áreas do conhecimento.

Algumas dificuldades e eixos conceituais são mais comuns que outros e por isso os professores
podem se preparar antecipadamente para enfrenta-los. Segundo Batanero (2001), quando se trata
de procedimentos estatísticos o mesmo ocorre. As primeiras tentativas de tabulai dados podem ser
difíceis para alunos que não conseguem resuma-los de alguma maneira e alguns podem questionar
sobre a. utilização de intervalos de classes. Quando se const.rói gráficos costuma-se observar uma
escala bem dimensionada para elucidar o entendimento e diminuir possíveis erros envolvendo pr(>
porção. Também são esperados diferentes níveis de compreensão de um gráfico por parte dos alunos,

nível que acompanha o conhecimento de cada um deles.
Diante de um problema é possível abordar um ou mais conceitos, dependendo dos conhecimentos

que os alunos apresentam e também de acordo com as intenções do professor. Focar apenas um ou
relacionar diversos aspectos é uma escolha do professor que depende de seus objetivos pedagógicos
e das condições que os alunos apresentam ligadas aos conhecimentos necessários, inclusive de livros
didáticos

Segundo Pfannkuch (2006) existem erros conceituais de alunos na elaboração de conclusões
sobre um conjunto de dados, com grandes dificuldades relacionadas a verbalização e escrita dos
argumentos utilizados para justificam afirmações. Essas dificuldades têm preocupado muitos espe-
cialistas da área da Educação Estatística e um grande esforço tem sido feito para. identificar suas
causas e também encontrar ullla maneira mais eficaz de ensinar os conceitos fundamentais da Esta.

tística. Sabemos que não há uma regra geral que possa ser aplicada nas classes e que resolva todas as

dificuldades, luas existem características comuns encontradas entre os alunos, independentemente
da idade e do país e que são objeto de pesquisa ligada aos processos de ensino e aprendizagem.

2.2 Erros Conceituais

De acordo com Campbel1 (1974), os primeiros erros conceituais surgiram juntamente com as
primeiras utilizações da Estatística, ainda em tempos antigos, sem uma data precisa. Atualmente

as falácias estatísticas estão cada vez mais presentes em jornais, revistas, propagandas e conversas.
Segundo o autor, isso está ocorrendo devido ao pouco entendimento dos métodos e técnicas

formais de análise exploratória de ditdos e pode ser prejudicial para o exercício da cidadania. Isto
dificulta o espírito clínico do leia.or

Quando estamos aprendendo algo, o erro é inevitável e pode ser interpretado como uma etapa do
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aprendizado, como um caminho para buscar o acerto. De acordo com Brasi1 (1998), quando existe
um erro conceitual, o aluno faz tentativas, à sua n)aneira, construindo uma lógica própria pala
encontrei a solução. Diante disso, o piofessol pode identificar; mediante a observação e o diálogo,

como e o que o armo está pensando. Dessa maneira é possível levantar evidências do que não foi
compreendido e auxilia-lo, pois existem diferentes favores que podem gerar um erro.

Esses ermos podem ser decorrentes de bloqueios do próprio aluno, que impedem o desenvolvi-
mento de conceitos, muitas vezes pelo fato de a abordagem não ser adequada ao momento educa-
cional dos estudantes.

Bloqueios e mesmo outras rupturas que ocorrem naturalmente nos processos educacionais são
descritos como obstáculos por Brousseau (2008) e, apesar de não prosseguirmos aqui neste trabalho
com a sua teoria, vazios destacar a classificação poi ele pt'oposta pala os obstáculos: epistemológicos,
didáticos: psicológicos e ontogênicos. Alguns exemplos seixo apresentados pala exemplificar.

Como exemplo de um obstáculo epistemológico, que é ligado ao conhecimento, podemos consi-
deram um aluno sem conhecimentos matemáticos relativos a ângulos. Dado um conjunto de dados,
esse aluno é capa.z de obter um grá.fico de setorcs utilizando um so#ware. Se forem oferecidos a esse

mesmo aluno outros recursos, como lápis de cor e um transferidor, ele poderá não saber como obter
gráfico de setores. Isso ilustra um pouco sobre o obstáculo uma vez que é o conhecimento (no caso
a falta de conhecimento relativo a ângulos) o favor que impede o desenvolvimento.

Podemos citar erros que persistem em alguns alunos e que são de natureza epistemológica dentro
do ensino da Matemática:

i+:=:;(a+b)2=a2+b2; 23+2S-28

Dentro do ensino de Estatística os erros de natureza epistemológica podem ser exemplificados
por

X(média amostial) 3 + p(média populacional) = 3;

Não rejeitar que dois grupos tenham médias iguais :::l,P assumir que os dois grupos tenham médias
iguais.

Quanto aos obstáculos dádátícos o autor os caracteriza pelo fato de que são, de certa forma,
dependentes das escolhas feitas ao longo do processo de ensino.

Sob esse olhar, podemos exemplificar como obstáculo didático o ensino da variabilidade, usa.ndo
unicamente a definição teórica de variância, por meio da expressão:

.2.!Ê(,.

De acordo comi o momento educacional do aluno, a definição formal pode não tei significado,
pois exige, para sua compreensão, conhecimentos mais elaborados.

Os oóstácuZos ontogênícos estão ligados a limitações e características de cada aluno (sua matu-
ridade) e se ielacionaiil ao dcsenvolvirnento iicui-ofisiológico.

A construção do conhecimento também ocorre diante dos erros e dos obstáculos. O aluno tam-

bém aprende corrigindo os erros e, da mesma forma, antecipando seus efeitos. Dessa maneira pode
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substituir alguns conhecimentos poi outros mais adequados. Nesse sentido, Brousseau (2008) con-
sidera que situações e atividades sem algum eno perdem seu conteúdo didático e poderiam ser
consideradas perda de tempo

Em Solos ef aZ. (2007) podemos encontrar uma análise sobre os erros conceituais mais frequentes
em suas pesquisas; os principais se relacionam ao espaço amostral, à variabilidade em amostras
pequenas, às diferenças entre população e amostra e às relações com a variabilidade, distinções
entre casos particulares e generalizações, efeitos do tamanho da amostra, comparação de duas
distribuições diferentes, nível de significância; teorema central do limite, definições de hipóteses,
mecanismo do teste de hipóteses, encadeamento de informações que validem ou afetem a conclusão
de uma Inferência Estatística.

Nem todos os itens citados são conceitos fundamentais propriamente ditos, mas todos Pies pos-
suem um aspecto básico dentro da aplicação e do estudo da Estatística. Na escola básica, al-
guns desses itens estão presentes no currículo, o que não impede que existam alunos que chegam
ao ambiente universitário sem os princípios mais rudimentares dessa área. Alguns autores, como
Ben Zvi e Garfield (2004) e Pfannkuch (2006), atribuem essa condição a falhas que ocorrem du-
rante o ensino básico e estão relacionadas com abordagens mecanizadas, distantes dos conceitos
elementares e da análise exploratória de dados.

Ben Zvi e Garfield (2004) relatam que no ensino básico, ocorrem as mesmas dificuldades. Muitas
vezes esses problemas têm suas raízes nas práticas deficientes executadas sem o devido planejamento
ao longo dos anos do ensino básico.

2.3 Algumas Ideias ]i'undamentais da Estatística

As ideias consideradas fundamentais na Estatística estão ligadas aos conceitos básicos dos quais
derivam as teorias, técnicas e procedimentos estatísticos. Compreender essas ideias é uma necessi-
dade para que soja possível fazer inferências correias sobre dados nos ambientes escolares, profissi-
onais e também em nossa vida particular pois, cada vez mais, a mídia e as necessidades sociais nos
disponibilizam dados e informações estatísticas.

2.3.1 Dados

Dados estatísticos são informações coletadas que servem como base para um estudo estatístico.
Eles podem sei obtidos por meio de observações documentadas, resultados de uma medição ou de
ouvias formas. Quando apresentados de forma sintética e organizada são classificados simplesmente
como dados. Quando os dados coletados não foram resumidos ou organizados de forma sistemática
são considerados dados brutos.

De acordo com Hand (2008) os dados estatísticos são tipicamente números resultantes de con-
tagens, ]nensurações ou outl'os processos. Para ele, a importa.ncia dos dados se justifica pela sua
função de representar. O processo de transformar as informações de um problema em números é
a etapa inicial de qualquer estudo estatístico. Em outras palavras, geral dados significa encontrar
uma representação numérica para o que se dese.ja estudar para então fazer um estudo estatístico
sobre as características, tendências e informações percebidas por meio dos números e que leão foram
percebidas por meio de uma representação não numérica.
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E comum encontrar situações que não produzem dados numéricos diretamente. Palavras, depoi-
mentos, I'elatos, sinais eletiânicos, enfim, nessas situações é necessário que haja ullla quantificação
adequada.

A utilização e escolha dos procedimentos para organizar e descrever dados depende de algumas
características que estes apresentam. De acordo com Magalhães e Limo (2011), os dados podem

ser classificados eiii dois grandes grupos: lturnéiicos e não ttuiiiéiicos. Esse distinção se reflete no
emprego dos termos quantitativo e qualitativo, respectivamente.

Dados qualitativos remetem a atributos que representam qualidades, cmo seja possível uma
ordenação desse tipo de dado podemos classifica-lo como qualitativo oidinal, caso contrário, será
classificado como qualitativo nominal. E o que acontece com dados que assuineln, poi exemplo,
níveis de satisfação, feminino/masculino, sim/não, etc.

Os dados quantitativos podem ser contínuos como peso, altura, tempo, etc. Podem sei' ainda dis-
cretos como no caso do número de filhos, número de atendimelltos em uma loja, unidades fabricadas
em uma linha de produção, etc.

Existem formas mais adequadas de representação do que outras, conforme cada tipo de dado.
Quando representam variáveis qualitativas, uma maneira comum é descrevê-los por meio de frequên-
cias. Já os dados que apresentam características quantitativas podem ser expressos por meio de
medidas descritivas. Para Batanero (2001) a aprendizagem depende das representações disponíveis
e se são adequadas ou não ao estágio de conhecimento do aluno.

Além disso, a confecção de tabelas e gráficos depende diretalnente dos dados. A escolha da
forma correta de representação para analisar os dados pode facilitam a confecção desses recursos.

Para band (2008) dados com qualidade, que representam bem um fenómeno oferecem condições
de se obter uma conclusão. Dados de baixa qualidade, que não representam adequadamente um
fenómeno, não oferecem a possibilidade de se obter uma conclusão, sendo praticamente inócuos.

Devido ao exposto acima pode-se constatar que o estudo envolvendo a colete de dados é im-
portante, pois influencia todas as etapas seguintes. Essa condição demandou a criação de uma área
específica da Estatística para planeamento das formas mais eficazes de colete e obtenção de dados.

Assim como os dados, alguns autores não consideram a população e amostra como sendo con
ceitos propriamente ditos, mas devido à sua relação intrínseca com o entendimento da variabilidade
também seta tratada em uma subseção específica.

O mesmo ocorre com a aleatoriedade, que não é considerada um conceito propriamente dito
embora seja inerente a todo processo estatístico. Batanero (2001) chama a atenção para o fato

de alguns autores considerarem o termo "aleatoriedade" ligado a várias ideias e mostra algumas
classificações que podem sei aplicadas aos fenol-menos aleatórios: aqueles em que os resultados são
equiprováveisl os que têm múltiplas possibilidades; a aleatoriedade como falta de causalidadel como
incerteza ou ainda como parte de modelos matemáticos nos quais estão apoiados alguns procedi-
mentos estatísticos.

De acordo com a autora é esperado dos alunos que estes sejam capazes de diferencial resultados
e padrões gerados por mecanismos aleatórios ou não aleatórios.

2.3.2 População e Amostra

Como já definidas anterior'mente, população é o conjunto dos elementos sobtc o qual pi'atende-
mos obter informações enquanto que a amostra é um subconjunto da população que é investigado
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efetivamente a file optei as informações desejadas sobre a população. Isso pode sei ilustrado na
seguinte Figuram:

0PULÀçÃÓ

Figura 2.1: População e Amostra

Os procedimentos ligados à análise exploratória de dados estatísticos buscam extrair informações

dos dados por meio de resumos numéricos e dispositivos gráficos. As conclusões são feitas sobre
uma. amostra, ou seja, utilizando os dados que temos em mãos mas, frequentemente, necessitamos
estender as conclusões para um conjunto maior, a população. Para que isso seja possível é necessário
que os dados em mãos representem adequadamente esse grupo maior, caso contrário não podemos
estender nossas conclusões. Moore (2000)

As técnicas de amostragem são utilizadas para obter amostras que tragam informações neces-
sárias sobre a população e a Inferência Estatística auxilia na análise dessas informações e fornece
meios de verificam quão confiáveis são as conclusões estendidas pala população e que consideram os
dados amostrais.

Tanto nessa figura quanto na própria definição de amostra, é possível perceber a. possibilidade de

extrair diferentes amostras de uma mesma população e que essas diferentes amostras podem revelei

informações diferentes, gerando incertezas e também a possibilidade de conclusões diferentes. Para
minimizar essa condição e diminuir a incerteza dos processos estatísticos, existem técnicas específicas

de planejamento para colega de dados e para realização de experimentas estatísticos que gelam
dados.

A ausência de planejamento ou um planejamento mal elaborado do processo de colete de dados
podem favorecer sistematicamente certos resultados e tornar o estudo tendencioso. A alternativa
mais utilizada para combater a tendenciosidade das pesquisas estatísticas é obter uma amostra
aleatória em que todos os elementos da população têm a mesma chance de constituir a amostra.
Assim é possível coletai os dados de maneira que não haja favor'itismos nem qualquer tipo de
inf[uêi-teia pcssua], se.jam est.as influências por paire (]o pcs(luisador ou por paio,e dos pcsquisados

Moore (2000)

idisponíve[ em http://xeqmat] .webnode.pt/estatística/popu]açãc-amostra/
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Para Morre (2000), mesmo tomando todas as precauções para minimizar os erros e tendenciosi-

dades que podem surgir nas várias etapas dos procedimentos estatísticos espera-se que os resultados
de uma amostra sejam diferentes dos resultados da população (temos uma parte do todo). Quando
obtemos uma amostra a partir de um procedimento aleatório sabemos que os diferentes resultados
gerados pelas diferentes amostras seguem as leis da probabilidade. A partir desse fato é possível cal-
culei' a probabilidade dos erros que podem sei cometidos ao se estender conclusões de uma amostra
para a população.

Em inferência, uma das principais ideias é que uma amostra fornece informações sobre a po-
pulação. Para entender as propriedades fundamentais dos processos de amostragem é necessário
encontrar um equilíbrio na relação entre dois outros conceitos: variabilidade e representatividade
da amostra. Soros et aZ. (2007)

Alguns erros previsíveis circundam o entendimento do conceito de representatividade da amos-
tra. Esses erros dão origem a noções erradas sobre os procedimento de colete de uma amostra
gerando falsos conceitos e concepções erradas.

Hairadine et aZ. (2011) consideram representatividade amostral um conceito que necessita de
entendimento pleno. A distinção entre amostra e população é encorajada por diversos currículos
em diferentes países. Diante disso, chamam a atenção para necessidade de se compreender dois
conceitos muito próximos: representatividade amostrar e variabilidade amostral.

Segundo os últimos autores, muitas das dificuldades apresentadas pelos alunos podem ser devido

à utilização de uma única amostra para se explorar o assunto. E necessária a utilização de mais
de uma amostra para explorar esses conceitos uma vez que ambos estão relacionados às muitas
possibilidades de se extrair uma amostra de uma população.

As Desvantagens de uma Amostra Pequena

De acordo com Solos et aZ. (2007), um dos erros conceituais ligados à compreensão da repre-
sentatividade de amostra é a falsa intuição de que uma amostra sempre apresenta as mesmas
características da população de onde foi coletada. Isso não é necessariamente verdade mas pode
ocorrer

Outro erro é a crença de que duas amostras quaisquer de uma mesma população são iguais
ou muito parecidas entre si, o que também não é necessariamente verdade. Essas duas considera-

ções sobre amostras são erros conceituais graves e quando incorporadas a uma análise exploratória
de dados para fazer generalizações sobre uma população pode conduzir, e geralmente conduz, a
conclusões enganosas.

Uma situação que exemplifica esse tipo de abordagem, por meio de amostra de tamanho pequeno
é a seguinte:

Para verificar antecipadamente sua produção, um agricultor deseja sabei quantas batatas deve
pesam para determinar o peso médio da6 batatas da lavoura? Inicialmente ele desenterra uma batata
e pesa, anotando o resultado: 72g

Diante disso é necessário urJI auto questionamento sobre esse procedimento. Sei-á podemos afir-
mar que as batatas da lavoura pesam em média 72g? Sela que essa batata é grande quando com-
parada às outras ou será que é pequena quando comparadas às outras?

Insatisfeito o agricultor desentena outra batata e pesa: 130g.
Agora a amostra possui dois elementos e a média amostral dada por 72+130 . 101. Novamente é
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necessário um questioilalnento por paire dos alunos sobre as mesmas questões. E plausível afiimat
que em média as batatas da lavoura inteirtt pesam IOlg? Essa batata de 130g pode ser considerada
pesada ou existem batatas mais pesadas?

Esse tipo de abordagem exige reflexão sobre o caso em que temos uma amostra com três ele-
mentos, quatro elementos e assim por diante até que o aluno questione sobre qual o número mínimo

de batatas para determinar a média da lavoura.
Outra situação a ser explorada é sobre a igualdade entre amostras com mesmo número de

elementos: Será que a amostra contendo três batatas coletadas pelo agricultor apresentará uma
média de peso igual a média de uma outra amostra composta. por três batatas coletadas por outra
pessoa?

Essa situação pode ser reproduzida em sala com batatas fornecidas pelos alunos e as situações
verificadas direbamenbe com a pesagem das batatas disponibilizadas.

Embora os elementos das amostras sejam, na maioria das vezes, considerados homogêneos pe-
los alunos, alguns contextos podem apresentar conotações de heterogeneidade e confundir alguns
alunos. Assim como Solos ef a/. (2007), Reading e Shaughnessy (2004) chamam a atenção para
a grande quantidade de conflitos envolvendo a ideia de representatividade amostrar. Para esses
autores, alguns desses conflitos se resolvem quando há problematizações envolvendo todas as pos-
sibilidades de uma amostra, de um mesmo tamanho. Um exemplo é:

Qual é a quantia média de dinheiro que um brasileiro carrega no bolso?
Quantas pessoas deveriam sei entrevistadas para se obter uma resposta confiável?
Entrevistar todas as pessoas de uma mesilla classe social seria suficiente para se concluir sobre

a quantia média de dinheiro que brasileiro carrega no bolso? Um grupo de pessoas da região sul do
país teria a mesma média que uma grupo de pessoas da região norte do pais? Entrevistar pessoas
no início do mês pode apresentar resultados diferentes das pessoas entrevistadas no final do mês?

Esses são exemplos de questionamentos a se fazer que podem estimular os alunos a pensarem
nas possibilidades de amostras e suas implicações sobre as conclusões sobre a população.

Uma amostra pequena não diz muita coisa, mas comumente esse fato é desconsiderado. Sotos et aZ
(2007) e outros autores chamam a atenção para os problemas gerados pela grande incerteza encon-
trada em uma pequena amostra.

Entender as relações entre o tamanho da amostra e a incerteza é um processo que depende
do conceito de variabilidade. Além disso a ponderação das informações por meio de uma medida
probabilística exige uma certa habilidade para se relacionar diversos conceitos.

Em alguns casos, pessoas tomam decisões analisando uma amostra contendo apenas um ele-
mento. Expeiimcnt.anclu unia uva pala confiilnai sc o cacho est.á bem doce ou cm uma amostra de

sangue para exame. Nesse caso vale observei a homogeneidade da população. Nesses casos o cacho
de uva e todo sangue do corpo seriam populações.

Quando a população apresenta-se mais heterogénea, com uma variabilidade maior, isso evidencia
que os elementos que compõem a amostra apresentarão maior diversidade entre si. Nesse caso
amostras pequenas são pouco co[[fiáveis, em alguns casos ]]em ui]] pouco confiáveis. Por exemplo,
pa-la saber qual o gosto musical do brasileiro, utilizar a opinião somente de um vizinho. Certamente,

independente do gênero predileto desse vizinho, ele não representaria o gosto musical brasileiro.
Perguntar a um grupo de allligos também não é unia boa ideia pois existe uma proximidade grande
entre os elementos que compõem a amostra.
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As Vantagens de uma Amosti'a Gi'ande

Se utilizarmos os dados de uma população pala obter informações certamente não haveria pro-
blemas com a incerteza porém algumas populações são muito grandes, o que acarreta custo elevado
para colete dos dados. Outra circunstância que limita o número de elementos de uma amostra é o
orçamento disponível para a realização de unia pesquisa tornando necessário diminuir a precisão
desejada ou, caso não seja possível atingir uma precisão satisfatória não realizar a pesquisa.

Determinam o número de elementos de um amostra implica em pensar como colete-la de maneira

fácil. Quantas pessoas necessárias, quanto tempo será gasto, qual a disponibilidade e distribuição
da(s) fonte(s) de informação(ões). Em algtms casos são utilizados estudos empíricos idas nem sempre
isso é possível.

Verificar isso por meio de lançamentos de uma moeda ou dado é praticável. Dividir os alunos
em grupos pode agilizai muito alguns tipos de experimentos e tornar observável a convergência das
probabilidades para o seu valor teórico no caso de lançamentos de uma moeda. Quando possível, a
utilização de uma planilha, no computador, que calcule as probabilidades também pode facilitar a
execução desse tipo de experimento, sem deixar de mencionar a importância de se fazer isso à mão.

2.3.3 Medidas Descritivas

Os dados (observações coletadas) são a matéria prima da Estatística e se referem a características
de interesse do estudo e/ou pesquisas. As medidas descritivas em Estatística, comumente chamadas

de medidas resumo, dizem respeito a como descrever os dados de natureza quantitativa (variáveis
quantitativas) por meio de números. Existem muitas medidas descritivas que são usadas em diversas

situações porém, para descrever uma distribuição, é aconselhável incluir uma medida de posição e
uma medida de variabilidade, que serão descritas a seguir, o que torna fundamental a compreensão
dessas.

De acordo com Magalhães e Limo (2011), essas medidas buscam sumarizar as informações dis-
poníveis e facilitam a percepção de algumas características sobre o comportamento dos dados.

Como já dissemos, algumas das medidas descritivas visam resumir os dados observando a posição
dos elementos da amostra, e entre essas medidas, conhecidas como medidas de posição, destacam-se a

média, a mediana, a moda, os quartis e os percentis. As medidas conhecidas como sendo de dispersão

tendem a resumir os dados observando as diferenças numéricas entre eles ou distâncias em relação
a alguma referência, sendo que as mais comuns são a amplitude, o intervalo interquartil, a variância
e o desvio padrão. Essas medidas-resumo são utilizadas nos diversos campos do conhecimento e
podem ser calculada facilmente, por meio de operações matemáticas elementares.

Estudos de Konold e Pollatsek (2002) e também de Pfannkuch (2006) destacam que os alunos
sabem como calcular as medidas resumo mas não sabem o que fazer com elas depois que as calculam.

Apenas alguns poucos altmos as utilizam para caiacterizai o conjunto de dados e fazer comparações
entre conjuntos de dados. Essa situação, que é uma forte evidência da existência da falta de enten-
dimento dos conceitos envolvendo as medidas descritivas, é descrita por vários professores quando
se referem a algumas salas nas quais amuam.
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Medidas de Posição

Neste trabalho vamos mais além, definindo outras medidas e, pl'incipalmente, deixalldo claro

que medidas de posição nunca devem prescindir de medidas de variabilidade.
Vamos aqui exemplificar o cálculo das medidas-resumo acima referidas usando as alturas (em

cm) de alunos sorteados em uma classe do fundamental ll de uma escola da capital de São Paulo.
Podemos usar a nomenclatura de estatística e dizei que a variável em estudo é a altura de alunos

e que temos uma amostra de sete alunos com alturas (em cm) 138, 142: 140: 145, 135: 133 e 137
Cllamelnos este conjunto das alturas de A.

Começando pelas medidas de posição, vamos calculei média, mediana, moda e quaitis e depois
discutir os resultados, bem como apresentar, em determinados momentos, comentários ligados ao
ensino propriamente dito.

Vamos iniciar a discussão para a variável "altura" e depois ampliaremos para outros casos.
Assim, usando os dados coletados das alturas dos alunos temos:

Média: soma dos valores dividida pelo número de valores

(].38+ 142 + 140 + 145+ 135+ 133 + 13'7) ;s 138,6

De uma maneira mais formal a média pode ser representada pela expressão

a +Z2+Z3 + - .+Zn l ÇL

Mediana: valor que deixa o mesmo número de valores à sua direita e à sua esquerda; corresponde

ao valor central depois dos dados ordenados, que no caso do conjunto A é igual a 138 cm, ou seja

H.z l

133, 135, 137, 138, 140, 142, 145

Podemos também considerar a mediana como um valor que sepai'a duas metades dos dados
colocados em ordem. Por isso é considerada uma medida de centralidade. Para Moore (2000) esse
é o conceito: um número que separa os dados em partes que possibilitem a comparação.

Enquanto a média tem um algoritmo simples para cálculo, a mediana, até mais simples em ter-
mos de cálculo, chama a atenção pelas dificuldades que penneiam o entendiinent.o do seu significado

(principalmente pela compreensão de ordenação dos dados) o que ocasionam os erros que os alunos
cometem ao tentarem obter seu valor

O que ocorre em muitos livros didáticos para se obter a mediana é a divisão em dois casos
(número impar de observações ou número par de observações), cada caso sendo associado a um
algoritmo distante do conceito. Esses livros focam somente o modo de se obter o valor da mediana
deixando de lado a utilidade da mesma para ajudar a caracterizar uma amostra. Unia. maneira de
esclaiecei os dois casos é oferecer aos alunos exemplos simples que representem a ideia de mediana.

e não apenas os algoritmos pala obter seu valor.
Exemplos numéricos, quando simples, podem ajudei alguns alunos a entenderem os conceitos

e constatarem que existem situações com número par e situações com ]lúmero ímpar. Em alguns
casos é necessário mostrei vários exemplos pala que os alunos assimilem o conceito.

Uma alternativa para os impedimentos que os exemplos numéricos carregam é oferecem um
exemplo concreto de mediana. poi i]]eio de uma fila de alunos ei]] que a característica de interesse
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seja a altura desses alunos. O professor pode selecional- alguns al\mos e foi-mar uma fila pol ordem
de tamanho para que os demais visualizeln o elemento da fila quc possui altura mediana, ou seja,
o elemento central da fila. Com alguns exemplos de filas com números pares e ímpares de alunos
é possível facilitar o entendimento do conceito de mediana frente às dificuldades pertinentes a esse

tema, além disso, os exemplos concretos fortalecem o entendimento e contribuem para assimilação
do assunto sendo útil mesmo para quem entende facilmente exemplos numéricos.

Poi meio de uma fila ordenada por altura podemos ilustrar a ideia de mediana:

137 +2 45133 135 137 138 140

Figura 2.2: .EzempZo de /'ãla Ordenada

Voltando aos dois casos: quando o número de elementos de uma amostra é ímpar a mediana é o
próprio valor do elemento central como já vimos acima no caso das 7 alturas, ou seja: rnd.l = 138.
Supondo o conjunto -B sem o menor elemento de .A, B = {135, 137, 138, 140, 142, 145} qual o valor
da mediana? Nesse caso não há um elemento central e sim dois elementos centrais, então a mediana
é qualquer valor que poderia assumir a posição central entre os elementos de B. É convencionado

mdB = 139 que é a média entre os dois elementos centrais de B (138 e 140) ou qualquer valor nesse
intervalo pois separaria o conjunto em duas partes, cada uma com 50% dos valores maiores e 50%

dos valores menores do que o valor da mediana. Como notação para mediana pode ser utilizado Q2
ou QSo%, como veremos mais adiante.

Essas duas medidas (média e mediana) são largamente empregadas em uma série de situações.
A média utiliza todas as observações e assim, qualquer mudança em um elemento ou a presença
de valores discrepantes refietirá no cálculo do seu valor. Embora não seja tão difundida. e utilizada,
a mediana por utilizar apenas o valor central (ou dois centrais) é de fácil obtenção e além disso
tem a qualidade de robustez, ou seja, diferentemente do que acontece com a média, a mediana não

se deixa afetar por valores aberrantes, e seu uso favorece em algumas situações uma interpretação
mais realista do que a média para representação de uma determinada característica. Por exemplo,
dados os conjuntos {1, 2, 3}, {1, 2, 4}, {1, 2, 8} a mediana é a mesma para todos eles, o que não é
verdade para as médias.

Existe uma diferença conceptual importante entre as medidas de posição média e mediana.
Para calcular a média utilizamos todos os elementos da amostra. Assim, qualquer mudança em um
elemento ou a presença de valores disciepantes refietirá no valor da média. Já a mediana utiliza
apenas o valor central, ou dois centrais quando a amostra conter um número par de elementos, para

ser calculada. Assim, mudanças em quaisquer valores ou a existência de pontos discrepantes não
i-efletem lio valor da. mediana. Devido a essa difeiençt\. alguns países calculam a inflação por valores

médios enquanto outros calculam a inflação por valores medianos, o que acarreta, em alguns casos,
uma diferença enoi'me em termos de quantidade de inflação medida, quando comparadas as duas
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possibilidades.

Segundo [v]oore (2000), apesar de serem medidas de posição, média e mediana podem reve]ar
características sobre o comportamento de uma amostra quando comparadas entre si. Qua.ndo a
distribuição é aproximadamente simétrica os valores da média e da mediana são próximos. Em uma
distribuição exatamente simétrica os valores da média e da mediana coincidem. Por conseguinte,
quando os valores da média e mediana são muito diferentes é um indício de que a distribuição
da amostra seja assimétrica. A diferença entre os valores dessas medidas pode sei causada pela
existência de valores extremos.

Tanto a média. quando a mediana são medidas de posição que representam os dados mas seus
valores numéricos não precisam, necessariamente, compor a amostra com mesmas características
nem possuir valores iguais para medidas. Quando dizemos que casais de certa localidade têm em
média 1,7 filhos por casal, sabemos que nenhum casal vai ter 1,7 filhos pois o núiiicio de falhos dc
um casal pertence ao conjunto dos números naturais, N. O que podemos dizer é que há mais casais
que têlu 2 filllos ou mais, do que casais que têm apenas l filho pois o número 1,7 está mais próximo
de 2 do que de 1, ou seja, o centro está mais próximo de 2 do que de l

Um exemplo que ilustra um tipo de engano induzido pela utilização única da média é percebido
quando tratamos da renda média do brasileiro, que é em torno de R$ 1.052,00 em 2014. 2

Com relação à mediana também podem ocorrer erros de interpretação quando esta é analisada

isoladamente. Diante das amostras A=1100, 300, 500}, B=1299, 300, 301 }, C=Í50, 300, 1000},
temos que as medianas de A, B e C são iguais. Contudo, se observarmos a variabilidade dos valores
em cada conjunto perceberemos uma grande desigualdade entre as distribuições dos valores.

Outra medida de posição presente amplamente utilizada, inclusive pela simplicidade, é a moda.
Moda: valor mais frequente.
Outras medidas de posição muito utilizadas na Estatística descritiva para caracterizar um con-

.junto de dados são os quartas.

Quartas: como o nome indica, são valores que dividem o conjLmto de valores em quartos (4
grupos com 25% de observações cada um).

Pala a divisão em grupos com 25%o de observações cada um, precisamos de três valores. A saber:
I' quaitil, (2i ou (225% (valor que deixa 25% de valores menores ou iguais a ele)l 2' quartel, (22 ou
QS09a que é a mediana, já vista (valor que deixa 50% de valores menores ou iguais a ele) e 3' quartel
Qa ou Q75% (valor que deixa 75%o de valores menores ou iguais a ele).

Para construir os quartas utiliza-se uma ideia próxima daquela usada pala o cálculo da mediana.

Para calcular Q2S% que possui 25% dos valores menores ou iguais a Q25% e 75%o dos valores maiores
do que Q2S% dividimos o conjunto ordenado dos 7 valores das alturas em 2 conjuntos de 4 valores
cada um, da seguinte maneira:

133 135 137 138 138 140 142 145

Eln seguida calculamos a mediana de cada grupo. A do primeiro grupo será o I' quartel, QI , do
grupo todo e a. do segundo grupo será o 3o quartil, QS, do grupo todo

2 http;//g].globo.com/economia/noticia/201 5/02/renda-domici]iar-capita-do-brasi]- fo i-de- r- 1052-em-20] 4-diz
ibge.html
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133 135 137

t
136

138 138 140 142

t
141

145

Assim, C?i = 136cm e Q3 = 141cm. Observa-se que nesta divisão do grupo inicial de 7 atentas,
a mediana, que é uma das alturas observadas pois o conjunto tem número impar de dados, pertence
aos dois subconjuntos para efeitos dos cálculos dos quartis.

Para o caso de conjuntos com número par de observações, não se considera incluir a mediana

em cada um dos subconjuntos (a menos que ela coincida com valores coletados). Por exemplo,
considerando 6 alturas 135, 137, 138, 140, 142, 145 já vimos que Q2 = 139cm e os dois grupos
teimam a seguinte configuração:

135 137

t
137

138 140 142

t
142

145

Diante disso, C?i ;; 137cm e Q3 :: 142cnr}.

Essa escolha das divisões de grupos para calcular os quartas não é consenso e existem várias
propostas para esse cálculo. Aqui estamos sugerindo uma delas deixando o leitor ciente de que é
possível encontrar outras que diferem sutilmente da apresentada.

Para grandes conjuntos de dados a diferença é muito pequena e na verdade essa é a situação
que mais importa. Grupos de 7 valores, como estamos usando aqui, em geral não se constituem em

amostras suficientement.e grandes para caracterização estatística de grupos. Assim, estamos neste
primeiro momento trabalhando com valores pequenos para dirimir dúvidas quanto aos cálculos e
oportunamente trabalharemos com grupos maiores para discutir e comparar as medidas descritivas.

Variabilidade

A variabilidade é um aspecto presente nas amostras estatísticas e motivo de estudo por parte de
qualquer pessoa que entre em contado com essa área do conhecimento. Quase todas as situações são
sujeitas à variações de coima, peso, volume, etc, que podem tei seus valores modificados durante a
execução, tanto ilo dia a dia de pessoas comuns como no universo cicnt.ífico

De acordo com Reading e Shaughnessy (2004), alguns currículos apresentam primeiramente as
medidas de posição e de dispersão e posteriormente a isso introduzem, quando introduzem, os con-
ceitos de variabilidade e representatividade de uma amostra, deixando uma lactma no aprendizado.
Segundo os autores, a introdução do conceito antes dos algoritmos para calcular as medidas de
posição e dispersão têm mostrado resultados positivos. Nessas pesquisas os alunos são estimulados
a identificam os possíveis fatoies que causam variabilidade.

A variabilidade é responsável pelo desenvolvimento e sofisticação de algumas técnicas estatísti-

cas. De acordo com Beta Zvi e Garfield (2004) , esse assunto vem ganhando atenção de pesquisas
recentes, no campo da educação, que envolvem o raciocínio utilizado e os processos cognitivos
relacionados a compreensão da variabilidade.

O termo variabilidade se refere a uma característica de uma entidade que é observável e o termo
variação está ligado à descrever ou mensurar a variabilidade de uma característica.



18 A ESTATÍSTICA E ALGUNS CONCEITOS 2.3

Em Ben Zvi e Garfield (2004) encontramos referências sobre três tipos de comportamentos di-
ante da variabilidadc, identificados pelos pesquisadores. Algumas pessoas simplesmente ignoram a
variabilidade enquanto outras tentam encontrar padrões e tendências na variabilidade. Uma terceira
postura diante da variabilidade, que mostra um pouco de conhecimento sobre o assunto, é quando
se tenta controlar a variabilidade.

Uma maneira de controlar a variabilidade é elaboram um plano de colete de dados que busque
coletar os dados de maneira não tendenciosa, o que, se ocorrer, pode comprometer toda pesquisa.
Nesse sentido, para controlar a variabilidade é necessário treinam a(s) pessoa(s) que vai(ão) coletar
os dados. Alguns oiros podcnl sci- i-eflctidos nas medidas de variação como os ermos de iegistio, de
medida, de transcrição e a qualidade da fonte dos dados que podem induzir a erros na colete e
interpretação de informações. Bolfarine e Bussab (2005)

Para lidar com os efeitos da variabilidade é necessário recorrer a estatísticas que mensurem a
variação presente nos dados. A medida de variabilidade mais utilizada no ensino básico e divulgada
pelos meios de comunicação é o desvio padrão.

Decisões t.amadas em sit.uações reais soment;e considerando-se a média não são confiáveis, são
necessárias mais informações para viabilizar a descrição e entendimento da amostra. Podemos veri-
hcai' pot meio dos dados retirados de Cordani(2012) a necessidade de se considerar a variabilidade
dos dados pala se ter alguma ideia sobre os dados e evitar inferências tendenciosas. Vejamos uma
situação que ilustra isso:

Tabela 2.1: Remuneração hora/au/a

Observemos esse conjLmto de dados como sendo a remtmeração (em R$) de colaboradores por
hora/aula em 4 diferentes estabelecimentos (A, B, C e D). Vemos que há trabalho voluntário em
alguns casos, pois a remuneração é R$ 0,00, e cada estabelecimento conta com 4 colaboradores.
Poderíamos motivar os alunos com a seguinte questão:

Analisando os dados das remunerações, em que estabelecimento alguém que queira receber pelo
trabalho deveria se inscrever para colaborar?

As diferenças entre os salários dos quatro estabelecimentos são evidentes pela observação dos
dados embora as médias dos quatro grupos sejam iguais, o que mostra que uma única medida de ten-
dência central não basta para descrever distribuições. E corneto dizer que em média a remuneração
dos 4 estabelecimentos é a mesma, mas isso ajuda a melhorar a. escolha do estabelecimento, tendo
em vista os dados? Analisando as medianas vemos que há diferenças entre os estabelecimentos,
sendo que nos casos de simetria dos dados ela coincide com a média (C e D).

Observa-se a presença de variabilidade entre os valores de cada estabelecimento, sendo que
somente em um deles, o D, as remunerações não variam. E necessário informações, sobre a varia-

bilidade para construir algum tipo de representação mais completa dos dados. A escolha sugerida
acima deverá se encaminhar para estabelecimentos com alta variabilidade ou baixa variabilidade de
remuneração? E como medir esta variabilidade?

Estabelecimento A o o o 100
Estabelecimento B 5 10 20 65
Estabelecimento C 0 0 50 50
Estabelecimento D 25 25 25 25
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Podemos reorganizar essas medidas em uma tabela obtendo

Tabela 2.2: J\4edãdas de posição

Diante dessa tabela, podemos perceber a diferença entre média e mediana quanto às suas des-
crições dos centros das distribuições. É possível perceber também que esses medidas não fornecem
informações sobre a variabilidade dos dados. É necessário obter outras medidas que representem
numericamente a variabilidade encontrada nos dados, as chamadas medidas de variabilidade.

A variabilidade é um dos aspectos que mais influenciam na incerteza inerente aos procediment.os
estatísticos porém, situações reais exigem que decisões sejam tomadas e conclusões sejam feitas;
sobre isso Machado (2009) escreve:

nTOd& decisão implica assumir responsabilidades e correr riscos. Mas não existe opção: é tão
indesejável decidir sem argumentar quanto o é argumentar sem decidir"

Nesse sentido o autor ainda menciona que o que torna mais segura uma tomada de decisão não
é a inexistência do risco mas a consciência da existência do risco.

Para Bataneio (2001), é nesse ponto que, considerando a variabilidade e a incerteza gerada por
ela, a Estatística utiliza a probabilidade como recurso para mensurar a incerteza. H'anklin et aZ.
(2005), entendem a probabilidade como uma medida da chance de algo acontecer, ou seja, uma
medida de incerteza. Baseado na probabilidade, sugere uma classificação diante das situações de
incerteza que segue o seguinte padrão, de acordo com a probabilidade associada: Impossível de
acontecer; Pouco provável de acontecer; Igualmente provável em acontecer ou não acontecer; Muito
provável de acontecer; Certamente acontecerá.

Medidas de Variabilidade

Se todos os valores coletados forem iguais entre si, a média a mediana e a moda coincidem e seu

cálculo é suficiente para resumir os dados deferentes à característica de interesse. Mas essa igualdade
entre os dados é praticamente impossível de acontecer em uma colete de dados e estudar como esses
dados variam dará um aponte importante para conhecer o comportamento da variável.

A medida de cálculo mais simples pala medir a variabilidade (ou dispersão) de um conjunto de
dados é a Amplitude que é a diferença entre o maior e o menor valor de um conjunto de dados.

Amplitude = valor máximo valor mínimo

No caso das alturas apresentadas na Figura 2.2, é fácil calcular a Amplitude que, de acordo com
as informações, tem valor de 12cm. É claro que é uma medida imprecisa já que só utiliza dois valores
do conjunto de dados, ou seja, ignora o miolo dos dados, utilizando somente os extremos. Mas para
iniciar o tema variabilidade entre os alunos é o mais indicado, justamente pela simplicidade.

Por meio da Tabela 2.1 acima, podemos obter as amplitudes de cada estabelecimento e construir
uma tabela mais completa com uma medida de variabilidade, no caso a amplitude, assim

Assim,

  média mediana
Estabelecimento A 25 0
Estabelecimento B 25 15
Estabelecimento CI 25 25
Estabelecimento D 25 25
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Tabela 2.3: [/}na med da de uaóab /idade

Como já mencionado, a amplitude, apesar de ser útil como primeira abordagem de variabilidade,
não leva em consideração n 2 valores observados (sendo n o número de valores observados). Uma

ideia que surge então é usar todos os dados e ver como eles se comportam em relação a algum valor
referência. Essa referência pode ser uma medida de posição, sendo que a mais comum é a média

(poderia ser usada a mediana também).
No caso das medidas de altura, cuja média é 138,6 cm, poderíamos medir todas as variações de

cada valor de altura. em relação à média. No caso das remunerações dos diferentes estabelecimentos,
Tabela 2.1, seria. verificar todas as variações de cada valor de remuneração em relação à média de
cada estabelecimento. Pala facilidade de compreensão, utilizaremos aqui este último conjunto de
dados que é mais compacto

Vamos escolher um dos estabelecimentos para sugerir os cálculos, seja C o escolhido, cujos valores

de remuneração são 0 0 50 50. Um esquema interessante e didático de apresentação da variação das

remunerações do estabelecimento C em torno da média seria o que produz os seguintes valores de
variação:

(0- 25) (0-25) (50 25) (50 25)
os quais somados (o que seria uma variação "total") teriam como resultado
( 25) + ( 25) + 25 + 25 - 0
E possível veriíicat que para qualquer dos estabelecimentos da Tabela 2.1 o resultado da variação

"total" seita zero com este procedimento, o que evidentemente não representa a variabilidade dos
valores de cada grupo, já que somente o estabelecimento D apresenta, de fato, uma variabilidade
nula (todos os valores são iguais entre si e portanto iguais à média 25).

Assim um caminho proposto sugere elevar cada variação ao quadrado para retirar os valores

negativos (outra opção seria usar o módulo).
( 25)2 +(--25)2 +(25)2 +(25)2 = 2500.

Isso então seria uma variação total das remunerações do estabelecimento C que, ao sei dividida
pelo número de parcelas, produz uma variação média chamada Variância.

Assim variância = (2500/4) = 625:00 é uma medida de variabilidade (considerada em relação à
média) cuja unidade é (R$)2 , ou seja, o quadrado da medida original. Para voltar à mesma escala
dos dados, basta extrair a raiz quadrada deste valor ( 625,00 que é a variância) e chegamos ao
cálculo de Desvio Padrão. Assim obtemos o Desvio Padrão (C) é R$ 25,00

Assim, organizando as medidas descritivas apresentadas em uma única tabela obtemos:

Retomando a questão inicial, que era: Em que estabelecimento alguém que queira receber pelo
trabalho deveria se inscrever para colaborar?

Podemos fazer uma escolha entre quatro possíveis. Ao escolher o estabelecimento D, certas nente

o valor da hora/aula será de R$25, 00, pois não há variabilidade entre os salários, fato que é ex-
presso pela amplitude 0 e pelo desvio padrão 0. Caso seja escolhido o estabelecimento A, existe a

  média mediana amplitude
Estabelecimento A 25 0 100
Estabelecimento B 25 15 60
Estabelecimento C 25 25 50
Estabelecimento D 25 25 0
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Tabela 2.4: Tnóela completa

possibilidade do salário ser R$100, 00 por hora/aula mas também existe a possibilidade ser R$0, 00
por hora aula.

Nesse sentido podemos utilizar as medidas de variabilidade como sendo uma medida para o risco

ao qual estão sujeitas as escolhas. Um alto valor pala naedidas de variabilidade representaria uma
alta possibilidade, um alto risco, de um salário diferente do salário médio. Por outro lado, um baixo
valor pata medidas de variabilidade representaria um baixo risco de um salário diferente do salário
médio.

De acordo com Moore (2000), as várias medidas constituem um tipo de ajuda para obter res-
postas e não catiegam em si as respostas propriamente ditas. As decisões dependem dos critérios
adorados por cada um. No exemplo acima algumas pessoas podem sei cautelosas e escolherem o
estabelecimento D enquanto outras podem arriscar mais e, por isso, escolhem outro estabelecimento.

Voltando à variável altura, também podemos calcular o desvio padrão. Considerando os valores
das alturas, 133, 135, 137, 138, 140, 142 e 145 e a média, ã = 138, 6, já calculada anteriormente,

prosseguimos calculando a variância S2 e em seguida o desvio padrão S, (usando n=7 no denomi-
nador).

S2=; 1(i33 138,6)'+(135 138,6)2+(137 138,6)2+(138 138,6)2+

+(i40 138,6)2+(142 138,6)2+(145 138,6)21

1(-5, 6)2 +(-3, 6)2 +(-1, 6)2+(--0, 6)2+(1, 4)2 +(3, 4)2 +(6, 4)21

S2 = 14, 5

e como S = v/S2, obtemos S = y'14, 5 = 3, 8.
Segundo Moore (2000), para calcular a variância é necessário lml conhecimento matemático

simples mas, apesar disso, seu cálculo pode ser trabalhoso e longo. Esse favor aumenta consideravel-

mente as possibilidades dos alunos cometerem erros no cálculo da variância além de gastarem um
tempo precioso para isso. Para ensinar esse cálculo, motivando a necessidade de elevar ao quadrado
e depois extrair a raiz quadrada, deve ser usado um número pequeno de valores pala que o processo
não fique demasiadamente longo ao aluno, com uma coiiespoildente peida de sentido.

Assim, diante das perspectivas anuais da Educação Estatística, é aconselhável utilizam algum

recurso para o cálculo da variância pata que o aluno não perca o sentido do problema em meio
à l.arttos cálculos e também pala que clc t.unha tempo suficienl.e pala reflexão em sua análise dos

dados. De acordo com as intenções pedagógicas do professor é possível apresentar a variância e/ou

  média mediana amplitude variância desvio padrão
Estabelecimento A 25 0 100 1875,0 43,3
Estabelecimento B 25 15 60 562,5 23,7
Estabelecimento C 25 25 50 625,0 25,0
Estabelecimento D 25 25 0 0,0 0,0
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o desvio padrão já calculados. Em casos assim pode-se aproveitar o tempo de aula para desenvolver

a análise dos dados e relacionar algumas medidas de modo a obter conclusões. Em resumo, Madre
(2000) afiinla que são llecessárias aulas nas quais se produzem medidas e também são necessá.rias
aulas nas quais se produzem conclusões a partir de medidas.

2.3.4 Recursos Gráficos

Florence Nightingale (1820 - 1910) ganhou fama collao fundadora da profissão de eilferineira.
Entre outros feitos, como a reforma do sistema de saúde britânico, ajudou no desenvolvimento da
Estatística introduzindo uma nova maneira de apresentar dados: poi' meio de gráficos. Pioneira
na. utilização desse recurso, considerava. os gráficos essenciais para entender quaisquer fenâinenos

sociais e os utilizava para mostrar aos seus superiores, de forma clara, os problemas que vivenciava
no sistema de saúde.

Por illeio do gráfico adequado é possível identificam um padrão global da distribuição, visua-
lizando seu centro, a dispersão dos dados e alguma tendência, caso exista. Além de possibilitar
uma rápida verificação da simetria, os valores discrepantes tanlbéin são facilmente identificados nos
dispositivos gráficos adequados.

A introdução de gráficos na escola. básica, para descrever variáveis quantitativas, pode ser feita:dc

acordo com Brasil (1997), já no início da escolarização para estimular o quanto antes o raciocínio em
termos de variação entre as observações. No início, gráficos simples como o de pontos, com dados co-
letados entre os alunos, são os mais indicados, já que cada um sc identifica com um ponto do gráfico

e este passa a fazer sentido para ele. Apesar de não apresentar diretamente as medidas descritivas,
o gi-áfico de pontos representa os dados de modo a revelar simultaneamente características tanto
individuais, pois cada elemento da amostra é representado por ulla ponto no gráfico quanto caracte-
rísticas coletivas, como distribuição, simetria, subgrupos e possíveis tendências. Pfannkuch e Horton
(2009)

Uma das possibilidades que o gráfico de pontos oferece é que ele nlostia todos os elementos da
amostra ordenados e agrupados, em um eixo horizontal conforme seus valores possibilitando uma
visualização global dos dados. Nesse dispositivo é possível extrair informações visuais sobre a varia-
bilidade dos dados, sobre seus extremos, sobre padrões que se repetem, crescimento, decrescimento,
ocorrências gerais e particulares, ente'e outras possibilidades.

A seguir temos os dados da Tabela 2.1 representados na Figura 2.3 por meio de um gráfico de
pontos.

Analisalldo esse gráfico é possível coiist.atei alguint\s evidências já percebidas por meio da. análise

descritiva dos dados. Entre outras vantagens, esse tipo de giá.fico possibilita. uma percepção visual
dos dados. Por outro lado, ao analisar somente as medidas descritivas nem sempre as distâncias
entre os valores dos dados é percebida em t'escala'i. Um salário de R$ 65,00 é maior que um salário
de R$ 5,00 e isso é constatado por uma análise descritiva, porém visualizar essa diferença por meio
do gi-áfico eln escala, juntamente com os outros dados agrega, inevitavelmente: uma noção de quão
distante e como estão distribuídos os valores

Gráfico de Caixas

Pfannkuch (2006) chama a atenção pala os casos nos quais a instrução da Estatística se baseia
na construção de gráficos selll explicações aos alunos sobre as utilidades e vantagens de cada tipo de



2.3 ALGUMAS IDEIAS FUNDAMENTAIS DA ESIUTÍSTICA 23

::::l: í ::í;

R
+

:::

@

,B$:j:h:êja/axila
:;=;;1:;i:iü;i::=>:='=

:' . '

H E

Figura 2.3: Gr({/ico de Pontos

gráfico. Além de saber construir um gráfico, o aluno deve saber escolher qual(is) tipo(s) de gráâco(s)
utilizar em sua análise exploratória de dados.

Segundo a autor-a, Tukey, em 1977 desenvolveu e apresentou um dispositivo gráfico chamado
boz pZot, ou gráfico de caixas. Esse tipo de gráfico utiliza, para sua confecção, cinco das principais
medidas descritivas que são ensinadas na escola básica: o primeiro quartel, o segundo quartil ou
mediana, o terceiro quartil, o máximo e o mínimo.

Moore (2000) também destaca esse tipo de gi-áfico e seu poder de representar razoavelmente
um conjunto de dados por meio das medidas descritivas utilizadas em sua confecção, pois as cinco
medidas utilizadas revelam de maneira satisfatória aspectos relacionados à posição e à dispersão dos
dados. Evidentemente, pala que seja útil a construção deste gráfico é preciso uln certo núnlci-o de
observações que justifiquem o cálculo dos quaitis, por exemplo. Assim, os dados dos estabelecimentos

da Tabela 2.1 que deram origem ao gráfico de pontos acima e também os 7 valores de alturas, não
just.ificam a construção de um óoz pZot (gráfico de caixas) Mosl;ialcrnos a sua construção mais
adiante, com um conjunto maior de dados.

Pfannkuch e Horton (2009) citam outras vantagens que o gráfico de caixas apresenta. Além de
possibilitam uma rápida comparação visual entre as medidas descritivas, possibilita a visualização
de valores discrepantes, chamados também de ouÉZáers. Por meio desse tipo de gráfico também
é possível obter informações sobre a variabilidade da amostra observando a amplitude da caixa
(intervalo interquartil) e a haste da caixa. Esta amplitude é igual Q3 -- Qi e será denominada daqui

em diante como intervalo interquartil IQ, conforme Magalhães e Limo (2011).
Os gráficos são úteis também por permitirem comparações visuais e conclusões infol'mais a partir
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dessas comparações visuais. Pfannkuch (2006) destaca que o gráfico de caixas e o gráfico de pontos

são os tipos dc gráficos quc mais permitem a elaboração de conclusões sobre os dados, pois podem
ser obtidos utilizando medidas descritivas elementares e possibilitar uma comparação visual entre

Um dos t.ipos de gráficos mais difundidos é o gráfico temporal, gráfico de linha ou série temporal.

Nele os dados são observados ao longo do tempo, representado em uma escala no eixo horizontal.
Resultados ligados a inflação, cotações, temperaturas etc. são muito col-nuns na mídia e podem ser
introduzidos na escola básica mediante colete de dados dos próprios alunos ao longo das semanas
de aula.

Esse dispositivo, como já mencionado, utiliza 5 medidas estratégicas (com base em dados orde
nados) para compor uma caixa que descreve algumas medidas sobre a centralidade e a variabilidade
de um conjunto de dados. Esse dispositivo utiliza a mediana, o primeiro e o terceiro quartis, o
menor e o maior valor encontrados na amostra. Com essas medidas é composta uma caixa central
com extremidades nos quartas.

Essa caixa abrange a metade interna dos dados e possui uma faixa mais destacada na forma
de segmento que representa a mediana dos dados. As linhas em ambos extremos se estendem até
o maior e o menor valor que estão no intervalo IQi 1, 5/(11?;(1?3 + 1,5/(i?l, onde /(l? = Q3 -- (?1
é o intervalo interquartil além de eventuais pontos discrepantes que também são destacados. Esse
gráfico pode ser apresentado tanto com a caixa. na posição horizontal quanto na posição vertical
sempre utilizando uma escala numérica.

Para analisar duas amostras sob a mesma variável e na mesma escala representadas poi um
grá.fico de caixas, é aconselhável plotar os dois gráficos em um mesmo sistemas de eixo e comparar os
elementos correspondentes que se encontram em cada uma das caixas. O gráfico de caixas sumariza
algumas informações e incorpora em sua disposição noções como as de mediana e de quartas que
são conceitos de difícil entendimento por muitos alunos.

Por meio das medidas descritivas utilizadas na elaboração do óor pZot (grá.fico de caixas) é
possível desenvolver uma parte do raciocínio de Inferência Informal necessário para comparar dois
grupos. De acordo com Pfannkuch (2006), o ensino desse dispositivo gráfico poderoso, que sumatiza

medidas estratégicas, não está presente em todos os países. No Brasil dificilmente esse tipo de gráfico
é encontrado nos livros didáticos. E comum um aluno completar o ensino médio sem nunca ter visto
esse t.ipo dc gráfico. Segundo a mesma aut.ora, nos Estados Unidos o ensino do gráfico de caixas é
recomendado a partir dos 12 anos.

Como já foi exposto anteriormente, pesquisas revelaram que muitos alunos sabem calcular medi-

das mas não conseguem usá-las para caracterizar e descrever o conjunto de dados caiu o qual estão
trabalhando. A vantagem do gráfico em questão é que ele fornece uma noção intuitiva da função
das medidas que caracterizam, e auxiliam a descrever, um conjunto de dados. Essa facilidade está
ligada a disposição visual dos elementos quc compõem o gl'áfico.

O gráfico de caixas também pode ser interpretado como um sinal (medida de posiçã.o) e um
ruído (espalhainento dos dados). Ele revela a posição das informações, o espalhamento dos dados
a. partir da mediana, a densidade dos dados, os valores extremos dentro dos limites do intervalo e
faia do intervalo, os valores discrepantes. Segundo Konold e Pollatsek (2002), com esse dispositivo
é possível obter informações sobre um grupo em sí ou comparar dois grupos de uma maneira visual,
comparando a disposição da caixa em um sistema de eixo coordenados. A utilização desse tipo de

elas
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gráfico tem se I'evelado um eleillento poderoso no sentido de piomovei o entendimento dos conceitos
e medidas que o compõem.

lx/mesmo diante das vantagens apresentadas, o professor precisa auxiliar as generalizações reali-
zadas pelos altmos. Em uma de suas pesquisas, Pfannkuch (2006) alerta para a grande quantidade
de erros iniciais cometidos pelos alunos ao colTlpal'ar medidas não equivalentes entre os gráficos. A
pesquisadora chaiiia a atei)ção pala os ganhos que o gráfico de caixas piopoiciolia quando os alunos
adquirem habilidades de comparar os centros, a distribuição dos dados e os efeitos do tamanho da
amostra para fazer inferências informais e a facilidade que estes têm de assimilar os procedimentos
formais de inferência. Em outras palavras, o desenvolvimento do raciocínio estatístico, por meio de
uma abordagem informal com o auxílio desse tipo de gráfico, torna mais fá.cil o entendimento dos
procedimentos formais de inferência.

Assim, esse recurso visual pode ser utilizado em diferentes níveis de aprendizado e explorado
de acordo com o entendimento dos alunos com argumentos e relações cada vez mais sofisticados
Watkins et aZ. (2001) Nesse mesmo sentido, ]x/machado (2009) evidencia que um mesmo objetivo pode
ser atingido em diversos níveis de profundidade e com a mesma seriedade.

Os valores interquartis são vistos como um sinal que está ligado à centralidade dos dados. As
caixas representam 50%o dos dados centrais tais que seus valores estão entre Qi e Q3. O espalhamento
dos dados, ou seja, a forma como estão dispostos é um favor que revela a variabilidade dos dados.

Olhai os valores dos pontos de corte na extremidade da haste da caixa dos dados também ajuda a
perceber a variabilidade presente nos dados.

Além das características não determinísticas e da incerteza que peimeiam as ideias da Estatística
e a. diferencia da l\4atenlática, atribuir significados aos dados é uma parte da Estatística que necessita
da participação aviva do aluno. E necessário que, além da pequena história sobre o contexto no qual

os dados estão inseridos, os alunos utilizem seus conhecimentos acumulados para apoiar o trabalho
com os dados, mesmo que esses conhecimentos acumulados tenham sido adquiridos momentos antes,
durante a discussão sobre o tema e a elaboração de uma pergunta. E importante que o aluno agregue
o máximo de informação que puder para concluir sobre as várias representações dos dados.

A quantidade de evidências que um aluno consegue enxergar e descrever bem como a quantidade

de elementos que consegue relacionar pala obter evidências que justifiquem as inferências feitas,
dependem do conhecimento do aluno e não da sua idade propriamente dita. Assim espera-se que
altmos mais experientes apresentem uma maior quantidade de evidências estatísticas bem como um
vocabulário com termos estatísticos ligados às ideias poderosas e fundamentais da Estatística.

A Figura 2.4, adaptada de Magalhães e Limo (201 1), mostra a estrutura de um gráfico de caixas,
com base nas medidas descritivas.
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Capítulo 3

Educação Estatística

Assim como a sociedade de modo geral, a. Educação Estatística está passando por mudanças e
adequações. Essas mudanças são motivadas pelo suigiinento de novas demandas de profissionais e
cidadãos que necessitam de novos saberes, antes não ensinados nas instituições de ensino. Alguns
novos saberes não são tão novos assim na história da humanidade mas novos nas salas de aulas é o
caso da Estatística, que busca atender essas demandas por meio da Educação Estatística.

Um marco nesse campo é a criação, enl 1991, da FASE - /nÉervzatíonaZ ,4ssociafáon /or $tafástãcaZ

Education ) uma seção do ISI - /nte77zatáonaZ Statãstíca/ /nsfátute, que inicia suas atividades tendo

entre seus principais objetivos promover o entendimento e o avanço da Educação Estatística e de
assuntos correlacionados.

Os conhecimentos relacionados a esse tema apareceram decentemente nos currículos e diretrizes

de diversos países e somente poucas décadas atrás surgiram as primeiras pesquisas relacionadas a

Para Batanero (2001) os conteúdos que abrangem a Análise e Exploração de dados e a Inferência

Estatística ainda são pouco explorados. Isso pode ocorrer ou porque os professores priorizam alguns
conteúdos matemáticos que julgam mais relevantes, ou porque os professores têm predileção por
outros assuntos, ou ainda porque os professores têib pouca afinidade nessa área.

Fiorentini e Lorenzato (2006) relatam que, no Brasil, nos anos 90, houve uma grande movi-
mentação de educadores que regressaram de diversos países após obterem formação fora do Brasil.
Após esse período um grande número ainda maior de educadores concluiu cursos de pós graduação
ligados a diversas áreas.

Severino (2007) relata posturas pedagógicas com atividades menos forçadas e maçantes para os
alunos, onde o aprendizado ocorre de maneira mais espontânea e menos mecanizada. Para que isso
ocorra são necessários material de traballlo específico e pessoal para explora-lo adequadamente.

Diante disso, um novo olhar sobre a Estatística conquistou espaço nos currículos escolares da
escola básica em diversos países, inclusive no Brasil. Assim, as orientações curriculares do Brasil e
desses outros países são elaboradas para que os alunos do ensino básico adquiram um conhecimento
básico em Estatística.

Descartar o que não é essencial e memorizar o que é relevante não é suficiente para transfor-
mam informação em conhecimento: essa passagem é um tanto misteriosa e envolve um toque de
pessoalidade inexplicável.

Conforme apresentado por Campos et aZ. (2011) ao longo de sua obra, ente,e outras contribui-
ções pala compreender feilâmenos de outras áreas, a Educação Estatística contribui também para

ele

27



28 EDUCAÇÃO ESTATÍSTICA 3.1

a formação de um sujeito globalizado com responsabilidade ambiental incentivando uma postura
crítica c reflexiva diante das infortnações disponíveis. TYansfolmar dados cm illformações e inter-
pretar dados relacionados a problemáticas do cotidiano podem conduzir à percepção de aspectos
antes desapercebidos como as origens das desigualdades na quais estão imensas a boa parte dos
estudantes. Apoiados em conceitos estatísticos é possível o desenvolvimento das habilidades ligadas
a análise exploratória de dados, inferência e a tomada de decisões em situações de incerteza.

Para uma formação completa, busca-se mostrar aos altmos as partes e também o todo de um
processo de investigação estatística, aprimorando o desenvolvimento de habilidades interpretativas,

parar argumentar, iefletii c criticam empregando adequadaincnte as terminologias para coulunicai
ou justificar afirmações estatísticas. Ben Zvi e Garfield (2004)

Atualmente, dentre os novos papeis que o professor exerce em uma escola, cabe também a eles
preparar os alunos para uma vida plena fora da escola, transmitindo cultura e valores, não apenas
visando um futuro profissional fora da escola.

Diante do novo olhai' proposto, a Educação Estatística, se tnostra repleta de possibilidades
podendo ser muito bem aproveitada por alunos e professores. Ela permite uma abordagem pro-
blematizadora pois utiliza dados reais que conectam os altmos à realidade que vivem, tornando-os
indivíduos que participam do mundo ao invés de apenas o assistirem mudar.

De acordo com lvlachado (2013), em diversos momentos nos deparamos com alguma situação
de caráter aleatório. Se hoje vai furar o pneu, se haverá alguma interrupção no fornecimento de
energia elétrica, se vamos encontrar um conhecido no supermercado, a previsão do tempo, cotações
da Bolsa, entre outros acontecimento, são regidos pelo acaso. Diante disso, a Estatística é um recurso

para lidam com situações nas quais existe o acaso. Para o autor, na escola básica, a Estatística ocupa
uma posição muito menos destacada do que aquela que sua importância teórica deveria determinar.

Devido a algumas estratégias educacionais presentes, algumas aulas podem se transformar em
penosos momentos de cálculo de medidas como média, desvio padrão etc. Abordagens desse tipo
gera alunos que acabam por memorizar os algoritmos, calculam as medidas e depois não sabem
interpreta-las ou relaciona-las com outras medidas para tirar conclusões plausíveis e, em alguns
casos, nem mesmo .conseguem utilizar as medidas descritivas para caracterizar ou descrever os

De acordo com Brousseau (2008), "... os algoritmos, fora de um contexto, tornam-se resposta
adquiridas para futuras perguntas sobre as quais ainda não se sabe muita coisa. "

dadosa(io

3.1 Crescimento do Interesse e da Necessidade da Estatística

Os conhecimentos ligados a Estatística, associados aos aspectos individuais de cada aluno, per
matem um leitura do mundo feita por meio dos dados estatísticos. Nesse sentido, h'loore (2000)
compara o letramento alfabético, ou seja, saber ler, escrever e entender o que se está lendo com
letramento estatístico.

As palavras que não interpretam a si mesmas, devem ser lidas com entendimento. Quando desor-

ganizadas, as palavras formam frases sem sentido, às vezes com sentido mas sem entendimento. O
mesmo acontece com os dados. Quando desorganizados tornam-se sem sentido. Para interpreta los

é necessário entendimento da Estar.estica: mais especificamente do leCramcnto cstat.ístico. Conforme

Campos et ai. (2011) sem esse conhecimento mesmo dados organizados podem se tornar dados inex-
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pressivos, enganosos, desconexos ou sem sentido. Quando organizados, relacionados e comparados
adequadamente podem revelar informações e tendências antes desapercebidos.

Ben Zvi e Garfield (2004) e Madre (2000) também chamam atenção para a crescente importância
da Estatística bem como sua indispensável função na compreensão de fenómenos diversos que
envolvem diversas situações no mundo, repletas de informações de natureza quantitativa. Destacam
taiiibém a crescente necessidade dos cidadãos e profissionais possuírem comi)ecinlentos estatísticos
e a crescente importância da Estatística no cenário educacional mundial.

A passagem da parte para o todo, ou sda, da amostra para a população, que caracteriza a
Inferência Estatística, chama a atenção de muitos pesquisadores não só pela sua relevância como
também pelas dificuldades, relatadas por professores, em compreendem algtuls conceitos

gotas et aZ. (2007) identificam três favores que despertam interesse de pesquisador'es sobre esse
tema. O primeiro é o fato da Estatística ser um dos tópicos de principal relevância largamente

utilizado pelas ciências empíricas. O segundo é que a Inferência Estatística, é um dos principais
instrumentos pala se lidar com situações de incerteza. Em terceiro, muitas pessoas, ao utilizarem os
fundamentos da Estatística, são susceptíveis a erros, talvez por exigirem um certo grau de abstração
e apresentarem uma complexa conexão com a realidade.

Devido à equiparação equivocada que algumas pessoas fazem ao relacionar a Estatística e a Ma-
temática, Ben Zvi e Garfield (2004) comentam sobre a necessidade de reformular os livros didáticos

que acabam por transformar as aulas de Estatística em uma sucessão de cálculos mecanizados poi
meio da aplicação de fórmulas, induzindo o determinismo quando deveriam desenvolver justamente
o Oposto.

3.2 Necessidades Estatísticas de um Cidadão

A preocupação com as habilidades estatísticas de um cidadão é um assunto discutido há um
certo tempo em diversos cenários como empresarial, governamental e educacional.

Campbel1 (1974), já manifestava em sua obra os perigos da ignorância Estatística, escrevendo
um capítulo exclusivo sobre o assunto, no qual podemos destacar as advertências do autor sobre a
crescente necessidade da utilização dos conhecimentos estatísticos de um cidadão. Inclusive o autor
alerta sobre a necessidade de em um tempo futuro no qual a utilização diária dos conhecimentos

estatísticos serão indispensáveis para o exercício da cidadania.
De acordo com Brasil (1997), o ensino fundamental deve ser voltado também para a aquisição

de competências básicas necessárias ao cidadão e não apenas voltadas para a preparação de estudos
posteriores. Os PCN's, como são chamados, norteiam seus parâmetros observando a formação básica
do cidadão brasileiro. Falai em formação básica para a cidadania significa falar da inserção das
pessoas no mundo do trabalho, das relações sociais e da cultura, no âmbito da sociedade brasileira.

Ainda em Brasil (1997) encontramos o seguinte trecho:

"A compreensão e a tomada de decisões diante de questões políticas e sociais também dependem

da leitura e interpretação de informações complexas, muitas vezes contraditórias, que incluem dados
estatísticos e índices divulgados pelos meios de comunicação. Ou seja, para exercer a cidadania, é
necessário saber calcular, medir, raciocinar, argumentar, tratar informações estatisticamente, etc.
Da mesma forma, a sobrevivência numa sociedade que, a cada dia, torna-se mais complexa, exigindo
novos padrões de produtividade, depende cada vez mais de conhecimento."
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Diante disso percebe-se que mudanças na Educação Estatística estão ocorrendo no sentido de
proporcionar aos alunos condições para que exerçam cidadania e também compreendam melhor
onde vivem.

3.3 Diferenças e Semelhanças entre Matemática e Estatística

De acordo com Campos (2007), a organização cuiiicular atual propõe uma estrutura onde a
Estatística padece ser uma parte da Nlatemática. Isso transmite para muitos a falsa ideia de que
ambas as disciplinas teriam um desenvolvimento didático/pedagógico muito semelhante. De fato,
existem semelhanças entre elas porém, alguns aspectos são inerentes apenas à Estatística e, por
isso, exigem um estudo didático ajustado uma vez que não dizem respeito à Matemática.

Batanero (2001), ao mencionei que a Estatística atravessa um período de notável crescimento,
com cada vez mais procedimentos disponíveis, ressalta algumas das diferenças entre a Matemática
e o que ela denomina de "ciência dos dados". A Estatística, bem como a didática envolvendo

seu ensino, apresenta uma natureza aleatória, oposta ao determinismo da Matemática. Em outras
palavras, na Estatística o acaso e a incerteza estão sempre presentes enquanto que na b/latemática

Assim como outras áreas do conhecimento, a Estatística utiliza algumas ferramentas da h/ma-

temática, mas é diferente desta: a Estatística busca extrair informações de dados, quantitativos
(numéricos) e qualitativos (não numéricos), e não apenas manipula-los.

Nesse sentido, lvloore (2000) os tipos de dados estatísticos de natureza quantitativa se distinguem
dos números porque não são números propriamente ditos. Eles trazem junto com seu valor numérico
informações adicionais reveladas pelo contexto no qual estão inseridos. Assim, os dados, o contexto

e os conhecimentos gerais de quem manipula os dados se traduzem em informações compondo um
cenário e imprimindo significados que extrapolain os números.

Em outras palavras, os objetos estudados pela Estatística são distintos dos objetos estudados
pela. b/lat.emá.bica«

Diante disso, Moore (2000) afirma que a Estatística é formada pela união de uma estrutura
lógica com o empirismo, fortalecido pelas experiências entre o aleatório e o determinístico.

Um dos motivos que endossam a falsa crença de que a Estatística é parte de l\matemática é o
fato de ainda ser comum encontrar livros que tratam a Estatística como uma parte ou área da
Matemática, talvez por seguirem a organização proposta em Brasil (1997).

Ben Zvi e Gaifield (2004) chamam a atenção pare esse fato, pois em outros países esse modelo
se repete em livros didábicos que dispõem, resumidamente, os conteúdos estatísticos inseridos como
parte de livros de Matemática, principalmente livros do ensino básico.

Diante disso alguns profissionais, seguindo de peito os roteiros desses livros, enfatizam cálculos
e mecanização nas aulas de Estatística, fazendo das aulas de Estatística mais Matemática do que
deveria ser

Campos (2007) destaca algumas características da Estatística tais como a aleatoriedade e in-
certeza. Realizam expeiiinentos, coletar dados, organiza-los, analisa-los considerando a. influência da
variabilidade na experiência que se tem pala perceber os desdobramentos desse assunto, tomar uma
decisão considerando a incerteza de um fenómeno são ações que contêm uma pare subjetiva que
pode ser contraposta ao determinismo da Matemática

nao



3.5 TRATAh4ENTO DA INFORh4AÇÃO E ANALISE EXPLORATÓRIA DE DADOS 31

Para Severino (2007), os termos linguísticos também ajudam a caracterizar as áreas distintas do
conhecimento. A presença. dc termos próprios reflete a existências de ideias próprias, ausentes em

outras áreas. Como exemplo desses termos podemos destacar: desvio padrão, distribuição amostral,
dados, variabilidade, Inferência Formal, amostra, medidas descritivas, entre outros. Esses termos
não remetem somente a ideias mas também a conceitos ou técnicas e, ao serem utilizados, facilitam
a comunicação escrita e verbal entre os que utilizam a Estatística de alguma forma.

3.4 [lYatamento da Informação e Aná]ise Exp]oratória de Dados

De acordo com Brasil (1997), o tratamento de informação integra os estudos relativos às noções
básicas de Estatística, Probabilidade e Combinatória. Conforme citado por outros autores, esse
documento também destaca a crescente importância do tratamento da informação e o classifica
como um bloco de conteúdos.

Quanto ao que denomina "Tratamento da Informação", Brasil (1997) elenco as habilidades
relacionadas a: leitura e interpretação de informações contidas em imagens; colete e organização e
descrição de dados; interpretação e elaboração de listas, tabelas simples, de dupla entrada e gráficos
de barra para comunicar a informação obtida; produção de textos escritos a partir da leitura e
interpretação de listas, tabelas, diagramas e gráficos. Identificação de características previsíveis ou
aleatórias de acontecimentosl entre outras tantas habilidades

3.5 Clomponentes da Educação Estatística

Quando educadores estatísticos discutem recomendações sobre as reformas no ensino da Esta-
tística muitas vezes utilizam os termos Zeframento esfafútíco, racãocÍháo estatúfico e pensamento
estatútico porém, nem sempre esses teirnos possuem definições idênticas, variando urn pouco de
autor para autor. Assim, diferenças e similaridades entre os significados e as características que os
compõem estão atreladas, sendo muitas vezes dependentes umas das outras e se misturam, suce-
dendo relações de causa e consequência.

Embora não haja uma definição formal desses três termos, existe uma certa convergência entre
alguns pesquisadores sobre as características de cada um. Ben Zvi e Garfield (2004) se referem ao
letramento estatístico destacando seus principais aspectos que incluem as habilidades básicas que
são usadas para entender informações e resultados estatísticos.

Apresentaremos a seguir as três terminologias seguindo alguns autores.

Letramento Estatístico

Organizar dados, construir tabelas, trabalhar com diferentes representações dos dados, entendem

os conceitos, desenvolver vocabulário, compreender os símbolos e utilizar a probabilidade como uma

medida de incerteza também são componentes do letramento estatístico. Em termos de vocabulário,
ou seja, conjLmto de Lenhos e palavras, existem níveis.

De acordo com Severino (2007), o primeiro nível é o vocabulário comum, usado na comunicação
social e não é adaptado à vida científica. O collhecimento científico necessita de uln segundo nível
de vocabulário, ou seja, um vocabulário técnico.
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Assim como ocorre nos demais segmentos cient.íficos, a Estatística possui collceitos específicos
que exigem tcrinos cona significado único c bcnl delimita.do. Dessa maneira, utilizar esses termos
corretamente demonstra familiaridade com as ideias e significados associa.dos e demost.rama a com-
preensão dos mesmos.

Para alguns autores, como Ben Zvi e Garfield (2004), deIMas (2002) e Campos (2007), o termo
letramento ou literacia se relaciona com outras habilidades além das relacionadas à linguagem e o

emprego dos termos específicos, estendendo-se à habilidades básicas tais colho as utilizadas pala
analisar dados e relaciona-los com ideias gerais, termos, símbolos e outros componentes das teorias

estatísticas. (Severino (2007) destaca que, indepeladentemente da área do conhecimento, o emprego
correio de palavras chaves são os sinais do entendimento dos conceitos.)

Campos (2007), considera a literacia, do ponto de vista da Educação Estatística, contendo a
habilidade de argumentar. Pala desenvolver essa habilidade é necessário empregar terminologia
estatística, além disso, interpretar e avaliar criticamente as informações estatísticas.

O letramento estatístico, de acordo com Campos (2007) , também engloba habilidades envolvidas

na compreensão de textos relacionados à Estatística bem como de relatórios de pesquisas estatísti-
cas. Outro aspecto do desenvolvimento do letramento estatístico é a utilização da Estatística para
sustentar argumentos encontrados em situações vivenciadas pelos alunos

Em Brasil (1997), para ser considerado alfabetizado pressupõe "saber ler e interpretar dados
apresentados de maneira organizada construir I'epresentações, para formular e resolver problemas
que impliquem o recolhimento de dados e a análise de informações."

Raciocínio Estatístico

De maneira geral, Severino (2007) destaca que "o raciocínio é, pois, um dos elementos mais
impor'tentes da argumentação, porque suas conclusões fornecem bases sólidas para os argumentos."
Assim, os novos conhecimentos chegam por ideia de uin processo lógico do pensamento que reorga-
niza os conhecimentos acumulados.

Pata o autor, é por meio do raciocínio que ocorre o amadurecimento do pensamento.
Ben Zvi e Garfield (2004) definem raciocínio estatístico como sendo a maneira com que as pes-

soas articulam as ideias e interpretam as informações estatísticas, conjunto de dados, representações

gráficas dos dados e os sumários. O raciocínio estatístico envolve também a íilaneira como são co-
nectados os conceitos e encadeadas as ideias. Além disso, a capacidade de entender e explicar os
processos estatísticos bem como interpretar resultados são características que devem pertencer às
pessoas com o raciocínio estatístico desenvolvido.

Pala Harradine eí aZ. (2011) o raciocínio estatístico é o processo em que as pessoas usam a
razão e as ideias estatísticas para. fazerem afirmações com sentido e coerência. Nesse pi'ocesso
são utilizados conceitos, principalmente os relacionados a distribuição, centralidade, variabilidade,
incerteza, aleatoriedade, amostra, entre outros. Os autores destacam que desenvolvem o raciocínio,
ou seja, as habilidades de articular corretamente os conceitos estatísticos, é a principal dificuldade
relacionada. à. Inferência. Estatística.

Em Gal et aZ. (1989) e Garfield (2002) podemos encontrar- ullla classificação tanto pala os níveis
de raciocínio quanto pala os tipos de raciocínio que estes autores identificaram em suas pesquisas.
Eles recomendam que um pleno desenvolvimento do Raciocínio Estatístico seja dado por meio de
abordagens utilizando dados reais, tecnologia e participação aviva dos alunos, ou seja, estes devem
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pessoalmente fazer iearzling b3/ doáng, ou se.ia, aprender fazendo
Para Campos (2007), o raciocínio estatístico se manifesta de diversas formas. Raciocinar sobre

os dados e sua representação, raciocínio sobre as medidas descritivas e a incerteza é necessário para
construir e desenvolver relações entre dados e o problema. Dessa maneira, o raciocínio auxilia na
intei'predação dos dados no julgamento de informações envolvidas em um problema.

Pensamento Estatístico

O pensamento estatístico envolve o entendimento dos motivos e maneiras que direcionam as in-
vestigações estatísticas e envolve também o entendimento das ideias poderosas que estão por detrás
dos processos investigativos. Enfie as ideias poderosas podemos destacar a variação e as medidas
descritivas, que resumem os dados tanto numericamente quanto em gráficos. O pensamento esta-

tístico envolve também a compreensão da natureza e representatividade de uma amostra, quando
e como aplicar os processos e utilizar a ferramenta inferencial adequada.

Ainda são atribuídos ao pensamento estatístico o entendimento dos modelos matemáticos e das
simulações de fenómenos feitas a partir desses modelos, como são realizadas as cometas e produção
de dados que visam calcular probabilidades e a utilização do contexto para interpretar os dados e
elaborar conclusões. Em outras palavras, Bebi Zvi e Gal6eld (2004) afirmam que pensadores estatís-
ticos são aptos a criticar, avaliar e entender o processo completo que envolve o estudo da Estatística
e a solução de problemas.

O pensamento estatístico também está ligado a capacidade de relacionar os dados com situações
reais, considerando a aleatoriedade e a variabilidade envolvidas para extrair informações neles con
tidas. A compreensão das etapas do processo Estatístico e suas intef-relações, o entendimento de
suas inl.erações e significados, e habilidades pala lidar com questões particulares que, às vezes, vão
além do que encontramos na liteiatuia são também habilidades que uin professor deve considerei
quando se pretende desenvolver pensamento estatístico.

Para Campos (2007), o pensamento estatístico esta representado pela capacidade de relacionar
dados com situações concretas. Por meio dessa componente é possível compreender sobre o que os
dados dizem sobre o problema. Esse aspecto é percebido quando o aluno desenvolve reflexões seja
por partes de um processo ou por completo.

Quando arquitetamos maneiras de relacionar dados e conseguir informações destes também esta-

mos desenvolvendo o pensamento. Assim, é possível notar não só aspectos distintos entre letramento

estatístico, o raciocínio estatístico e o pensamento estatístico como também aspectos comuns entre
eles. Esses teimas poi vezes se misturam e, poi isso, não há uma distinção consensual entre eles.

Tanto é assim que dellx4as (2002) propõe dois modelos mostrando duas possibilidades quanto
às relações entre esses componentes. O primeiro mostrando cada um deles contendo uma parte
distinta, exclusiva e outras partes comuns com os demais componentes. O segundo modelo apresenta
o raciocínio estatístico e o pensamento estatístico como partes contidas em uma conjLmto maior, no
caso literacia estatística.
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Capítulo 4

Educação Estatística - Algumas
Dificuldades

Estamos caminhando para uma sociedade cada vez mais informatizada a e a compreensão das
técnicas básicas de análise exploratória de dados e sua interpretação adequada são cada dia mais
importantes. De acordo com Batanero (2001), uma das l-maiores dificuldades crlfrentadas é a dize.-
rença entre o conhecimento apresentado pelos alunos de uma mesma classe, sendo necessário aos
professores trabalhar com diferentes capacidades.

Além disso existe uma dificuldade inerente a se ensinai um tema em contínua mudança e cres-
cimento.

Segundo Pfannkuch (2006), na primeira década deste século, o entendimento dos conceitos

estatísticos básicos e o raciocínio inferencial, que acompanha muitos procedimentos estatísticos,
foram destacados como sendo áreas problemáticas do ensino de estatística.

De acordo com Brasil (1997), assim como o conhecimento matemático o conhecimento estatístico

formalizado precisa, necessariamente, ser transformado para se tornar passível de ser ensinado/a-
prendido. Esse processo de transformação do sabei científico em sabei escolar nã.o passa apenas poi
mudanças de natureza epistemológica, mas é influenciado por condições de ordem social e cultural
que resultam na elaboração de saberes intermediários, como aproximações provisórias, necessárias
e intelectualmente formadoras.

4.1 Atuação do Professor

Muito se fala sobre a atuação dos professores nas escolas e sobre os diversos segmentos sociais
que se preocupam com a educação de seus sucessores.

Segundo Fiorentini e Nacarado (2005), em toda história nunca houve tantos professores quantos
os que amuam hoje na escola. Esse número é resultado da pressão decorrente do desenvolvimento das

tecnologias ligadas à informação juntamente com as rápidas transformações culturais e sociais que
acompanham essa acelerada mudança. Diante disso o professor é obrigado a reaprender e ensinar
de modo diferente do que Ihe foi ensinado.

Para Hogg e Ténis (2001) a desvalorização profissional do professor tainl)érn é uM dos motivos

que atualJnente dificulta o entendimento dos conceitos. Percebe-se poucas mudanças nos textos
elementares de ano pra ano, forçando o professor a ensinar os mesmos conteúdos da mesma maneira.

35
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Essa tendência a repetir as aulas da mesma maneira pode geral lacunas na compreensão dos assuntos

necessários, pois estes encontram-se em um momento de progresso I'ápido
Os autores ainda chamam a atenção pala o fato de alguns professores desenvolverem muita\s

aulas que apenas trabalham tradicionalmente a leitura e a discussão. A Estatística oferece diversas
possibilidades de ensino, individuais e em grupos de acordo com as possibilidade do professor. A
ausência de simulações, experimentos e plojetos também é uma falha cometida por professores
que poderia ser evitada facilmente com a incorporação dessas práticas nas aulas o que certamente
aumentaria as possibilidades de sucesso das aulas.

Outro aspecto dependente da atuação do professor é o planejamento das aulas. Quando o pro-
fessor considera apenas suas intenções sem ponderar as intenções dos estudantes bem como suas
características anuais e tendências futuras, ele corre o risco de ensinar coisas que serão pouco com-

preendidas c utilizadas. Além disso a falta de um domínio suficiente sobre um assunto pode com-
prometer o sucesso na aplicação de algumas t.écnicas e desenvolver nos alunos uma antipatia pelo
assunto.

IX4esmo em classes numerosas é necessária alguma interação entre o professor e os alunos. Para
Hogg e Ténis (2001), é possível reservar alguns minutos e selecionar alguns alunos pala relatarem
os pontos mais importantes da aula, abrir espaço pa-ra eles manifestarem suas dúvidas e opiniões
mesmo que sejam manifestadas por meio escrito ou que sejam trabalhadas em aulas futuras.

Para Machado (2010), a enfatização ou supressão de certos elementos pode conduzir a uma
deformação intencional dos novos objetos criados por meio da dicotâmica composição/decomposição
do que existe e do que é novo. Além disso, a ordenação do conhecimento adquirido com uma narrativa

introduz temporalidade e possibilita a. fixação de novas ideias.
De acorda com l\dela (2005), a formação dós píofessorêg é Vinculada cõm o Currículo qué, diante

de inovações curriculares, necessitam desenvolverem novas habilidades, competências, atitudes, etc.,
ampliando assim os sa-beres docentes.

4.2 Excesso de Matemática e Mecanização de Procedimentos

Como exposto na seção 3.3, frequentemente a Estatística é equivocadamente apresentada como
um ramo da Matemática e pior, é desenvolvida como se fosse um ramo da Matemática. Assim,
existem diferenças e também uma interdependência entre elas ainda, o que confunde alguns pro-
fissionais. Diante disso é comum: no início da aprendizagem, abordagens que carregam o rigor e a
formalidade da lvlateniática que ofuscalll as paiticulaiidades da Estatística e dificultam sua com-

preensão. De acordo com Hogg e Ténis (2001), esse tipo de excesso pode sei percebido, elltre otttias
evidências, pelo uso desnecessário de notações.

Estudantes tendem inicialmente a. coílfiai )naus elu fóiinulas do que nos piópiios pensamentos.
É necessário um trabalho para que eles desenvolvam a capacidade de argumentar valorizando as
opiniões e argumentos frente a algoritmização em algumas situações, desenvolvendo uln trabalho
que destaque as ideias e as análises ao longo do processo em vez de focar no modelo teórico da
situação

A Estatística vai muito além dos procedimentos de cálculos, não faz sentido esgotar a exploração
da Estatística elencaildo um conteúdo prioritário da disciplina focado no preenchimento de tabelas
e números descontextualizados Tla ânsia de ensinar conceitos. Essa maneira de trabalhar deixa de



4.3 ABSTRAÇAO E LINGUAGEM 37

lado um processo que envolve diversas aprendizagens.

O tempo que os alunos gastam calculando medidas resumo, sem dúvida, poderia sei gasto para
refletir sobre os significados dos conceitos. Hogg e Tanis (2001) defendem que, em algum momento,
é necessário que os altmos calculem, eles próprios, essas medidas. Geralmente essa exigência é feita
quando se tem um número deduzido de dados a fim de auxiliar no elatendimento dos conceitos, e
não de oculta-los sob muitas contas.

Algumas técnicas são ensinadas isoladamente, sem conexão com o real. Isso pode bornal o apren-
dizado desestimulante. Diante de aulas carregadas de procedimentos, alguns alunos não percebem
imediatamente uma aplicação da Estatística em seus cotidianos e acabam por considerei a Estatís-
tica de pouca ou nenhuma utilidade. Dessa maneira podem perder o interesse pela matéria. Sobre as
aplicações da Estatística é preciso uma l eflexão que considei'e as características dos alunos pala que
não sejam apicsent.abas situações aitíficiais c perceptivelmcnte forçadas, pois podem sei igualmente
desestimulantes.

4.3 Abstração e Linguagem

O pensamento não determinístico, ocasionado pela aleatoriedade presente nos processos estatís-
ticos, frequentemente se mostra não natural a alunos e professores inexperientes. Raciocinar sobre
a incerteza intrínseca aos dados pode coladuzir a discussões filosóficas controvertidas, algumas vezes
bem distantes da lógica usual.

De acordo com Mooie (2001), as informações implícitas nos dados também exigem um certo grau
de abstração que não é normalmente encontrado nos alunos iniciantes e que precisa ser desenvolvido
para acessar certos tipos de informações implícitas.

Os dados numéricos podem conter informações que não são percebidas por análises superficiais

de iniciantes. Um recurso gráfico tens a finalidade de mostiai visualmente detertninada situação
diminuindo a necessidade de abstração e, de certa, forma facilitar o entendimento da situação em
questão que depois pode ser transposta para uma representação unicamente numérica.

Existe uma certa flexibilidade na ordem do aprendizado. Por exemplo, pode-se estudam a va-
riabilidade analisando pl'imeiro os dados numéricos e depois usando uin gráfico de pontos ou na
ordem inversa, primeiro estudar a variabilidade por meio da visualização dos dados em um gráfico
de pontos e depois fazer uma análise dos dados numéricos. Essa ordem depende das possibilidades,
tanto dos professores quanto dos alunos. As vezes os gráficos se mostram intuitivos e favorecem-n a
abstração necessária para compreender certos fenómenos.

Segundo Rees (1995), as principais maneiras pictóricas de representei dados numéricos, consi-

deradas pelo autor como essenciais, são o dat pZot (gráfico de pontos), o diagralua de ramo e folhas
e o óor pZot (gráfico dc caixas). Sobre tls medidas descritivas e a abstiação, o autor escreve quc essas
medidas condensam dados numéricos em medidas mais gerais, porém abstratas.

A linguagem empregada na Estatística também pode ser um impedimento pala alguns altmos.
Toda. linguagem escrita. é canse.il;uída de símbolos inicialmente fixe\dos com os quais podemos escrever

sequências significativas. O emprego carreto dos símbo]os que uma ]inguagetn utiliza é necessário
para expressar pensamentos e se comunicar com outras pessoas além disso, o entendimento também
depende do conhecimento da sintaxe da linguagem.

A abstração matemática revela-se no tratamento de relações quantitativas e de formas espaciais,
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destacando-as das demais propriedades dos objetos

4.3



Capítulo 5

Inferência Estatística

Segundo Moore (2000): inferir significa tirar unia conclusão. A Inferência Estatística oferece-nos

métodos para tirarmos conclusões sobre uma população a partir dos dados de uma amostra. Para
Magalhães e Limo (2011) a Inferência Estatística é um conjunto de técnicas que objetivo estudar a
população por meio de evidências fornecidas por uma amostra.

Na Inferência Estatística tradicional, as conclusões são obtidas com certa margem de erro e
portanto não são determinísticas. Isso ocorre porque a análise é realizada a partir de uma amostra,
que por mais que tenha sua colete planejada e selecionada de acordo com todos os procedimentos
adequados, não conterá todos os elementos da população, ou seja, não conterá todas as informações
que são encontradas na população. Os erros inerentes aos procedimentos inferenciais são ponde-
rados pela probabilidade, que nesse caso serve como referência para se obter uma noção quanto à
proximidade das informações amostrais e a realidade populacional. Procedimentos, cujas conclusões
estão associadas aos cálculos da margem de erro, constituem o que denominamos Inferência Formal.

Devido a essa característica aleatória, presente nos dados coletados, é possível que, diante de
uma mesma situação, sejam obtidas conclusões diferentes. Apesar de alguns procedimentos segui-

rem etapas bem definidas, isso ocorre devido às diferentes premissas, percepções, interpretações e
critérios que cada pesquisador imprime às próprias análises.

Na escola básica certos conceitos utilizados para as análises estatísticas são considerados sofisti-
cados pala uma primeira introdução ao tema, por meio da Inferência Formal. No entanto, é possível
orientar os alunos para informalmente fazerem conjecturas a partir do comportamento descritivo
dos dados, baseando suas conclusões na variabilidade, no comportamento dos dados da amostra e
em outros conceitos fundamentais.

Usaremos o nome Inferência Informal (também usado poi outros autores) pala esse tipo de
procedimento que, de acordo com Ben Zvi e Gaifield (2004), é um movimento crescente dentro da
Educação Estatística, e que surge devido à necessidade de combater as práticas pedagógicas que
dão ênfase à utilização excessiva da lvlatemática e a mecanização dos procedimentos estatísticos.
Nesse sentido, os educadores ligados à Inferência Infol'mal buscam maneiras mais eficientes pata
introduzir os conceitos fundamentais e algumas ideias, utilizadas na Estatística, que se apresentam,
dentro do senso comum, de difícil entendimento imediato pala muitos estudantes.

Ben Zvi e Galfield (2004) afirmam que a dificuldade em iniciar o aprendizado de Estatística
utilizando procedimentos formais dadas as barreiras criadas pelas regiam complexas, situações confia
intuitivas, cálculos sofisticados, etc. Esse cenário, às vezes, acaba poi geral um desconforto tanto
em alunos quanto em professores quando estes optam por adorar um ensino algoritmizado que
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privilegia o tecnicismo e a aplicação pura e simples de procedimentos. De acordo com Wild et aZ.
(2011), o termo Inferência Informal surgiu devido ao crescimento das pesquisas educacionais na
área de Estatística e da necessidade de diálogo entre os pesquisadoies-

Assim como a Inferência Formal, a Inferência Informal busca levantar subsídios estatísticos
porém a parir de outras análises que não demandam, necessariamente, o conhecimento técnico
exigido para aplicação dos métodos formais, buscando a relação dos conceitos básicos e do contexto
no qual os dados e o aluno estão inseridos. Independente do tipo de inferência, as conclusões devem
sei justificadas porém, na Inferência Informal, são acentos argumentos nela selllpre estritaillente
teóricos desde que sejam coerentes e façam sentido com o contexto.

Uma pergunta que poderia surgir naturalmente é: se ambos os métodos fornecem informações
estatísticas, qual a vantagem de utilizam o método formal tão matematizado? Em resposta podemos
dizer que uma das vantagens dos métodos formais é que as conclusões são acompanhadas de uma
medida. de confiança (probabilidade) que agrega maior ou menor credibilidade às afirmações. A
probabilidade utilizada nos métodos formais serve como uma deferência na tomada de decisões.
Não é possível dizer com absoluta certeza o tempo daqui a sete dias mas dizer que a probabilidade
de chuva daqui a. sete dias é 0,2 ou dizer que a probabilidade de chuva daqui a sete dias é 0,8
representam impressões diferentes e podem interferir fortemente em algumas decisões, como um
plantio, uma viagem, uma competição esportiva, etc.

Quanto aos métodos informais, eles fornecem subsídios desvinculados de medida de confiança,
pois a confiança nas afirmações é expressa por aspectos não probabilísticos que têm sua credibilidade
mensurada a. partir de uma análise subjetiva da coerência entre as afirmações e os dados e também
da verbalização da conclusão e do emprego de termos estatísticos. Evidentemente, não se trata
de advogar a substituição da Inferência Formal pela Inferência Informal mas sim sinalizar que ós
primeiros passos sejam dados por meio de conclusões informais, na escola básica, de modo a iniciar
o desenvolvimento do raciocínio e pensamento estatísticos.

Segundo Ben Zvi e Garfield (2004), as tentativas de iniciar as noções de Estatística na escola
básica foram acompanhadas de cálculos demorados e mecanizados de algumas medidas que ge-
ralmente comprometiam o entendimento do problema, fazendo com que o aluno se perdesse nos
cálculos e, por vezes, esquecendo o problema inicial. Sem estar preparado adequadamente, o aluno

pode passar a. maior parte da aula calculando uma coisa que não sabe ao certo o que é, nem para
que serve.

Um exemplo seria. o cálculo do desvio padrão, que apesar de ser uma medida de dispersão
anualmente apresentada nos livros-texto do ensino básico é conceitualmente absorvida por poucos

alunos De acordo com Cobb e Moore (1997), o cálculo do desvio padrão, bem como de outras
medidas estatísticas, pode ser abordado sob o ponto de vista da Matemática e ser explorado por
meio da utilização do algoritmo para obter seu valor. Esse assunto também pode ser explorado do
ponto dc vista da Estatística e ter seu significado desenvolvido pata que possa ser t.ralado como
uma forma de representação numérica das características relacionadas à variabilidade. Ein ]'esumo
podemos dizer que o cálculo dessa medida é de natureza Matemática enquanto sua interpretação é
de natureza Estatística.

Essa prática usual de mecanizar procedimentos tem sido relatada por diversos autores como
Ben Zvi e Garfield (2004), Lingyuan et aZ. (2004) e Moore (2000) que buscam mudar essa realidade
por meio de um ensino de estatística adequado à realidade dos alunos do mundo de hoje. A mo-
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bilização desses autores tem pioinovido a apresentação de caminhos para a análise exploratória de
dados sob a conotação de Inferência Informal.

5.1 Inferência Informal

O documental do MEC caracteriza a Inferência como sendo "as estratégias que permitem captar
o que não está escrito de forma direta, ou seja, que permitem ler o que não está escrito."Essas
estratégias buscam levantar pistas para se chegar alguma suposição e, portanto, não é uma forma
de adivinhação como alguns poderiam pensar. Makar e Rubin (2009) consideram que dentro da
Estatística, o raciocínio inferencial informal é um processo que permite fazer generalizações com
base ein dados estatísticos, o que significa estender as conclusões além dos dados. O raciocínio
inferencial é composto de diferentes níveis de profundidade, técnicas e detalhes em cada série escolar
e pode ir avançando de acordo com a experiência dos alunos.

De acordo com esses autores, a interpretação da estatística passou por melhoras consideráveis
com a utilização de gráficos, medidas e procedimentos que surgiram na década de setelata, por
Lneio dos avanços tecnológicos. Em seguida iniciou-se um movimento para disseminam esse novo
conhecimento. Mesmo assim, existe uma grande diferença entre o que a Estatística pode oferecer
para os alunos do ensino básico e o que é apresentado a estes alunos. Nesse sentido, a Inferência
Informal se mostra como uma vertente educacional para atender as necessidades dos alunos de
conhecerem os conceitos fundamentais dessa área do conhecimento e utiliza-los quando necessário.

Os conhecimentos acumulados por meio da Inferência Informal possibilitam aos alunos meios
uão formais de afirmar, alegar, julgam ou questionar algo, alguma situação, tainbêm baseados em
amostras. Aliás, ZieHer ef aZ. (2008) consideram essa possibilidade como um dos três principais
componentes que estruturam o ensino da Estatística por meio da Inferência Informal.

O segundo componente citado pelos autores é a incorporação dos conhecimentos a priori que
o aluno possui, não somente os conhecimentos em Estatística, mas também os ligados à situação
ou ao contexto nos quais os dados estão imersos e ligados à Matemática. Entre os conhecimentos
ligados à Estatística são destacadas as capacidades de reconhecem amostras, distribuições, além de
empregar uma linguagem que seja suficiente pata expressar suas conclusões. O terceiro componente

faz referência às habilidades para articular as evidências e argumentar, com base em amostra(s),
sobre população(ões).

Ainda de acordo com ZiefHer et aZ. (2008), a palavra {7}/ormaZ é utilizada devido às diferenças
quando comparada à Inferência Formal. Como não existe um caminho rígido a seguir, a palavra
ãrz/or77zaZ faz referência às diversas possibilidades educacionais que o ensino da estatística apresenta
e pode ser contraposta à /07'maZ a qual geralmente apresenta caldinhos menos flexíveis em seus
procedimentos. Os autores alertam pala o início da instrução estatística e os fundamentos para
construção dos significados envolvendo os conceitos básicos.

Inserido na Inferência Informal está o raciocínio inferencial informal. Este termo aparece fre-
quentemente na literatura sobre a. Inferência Informal e, assim como o termo Inferência Informal,
não possui uma definição única. Rubin e Hammeiman (2006) batam desse tipo de raciocínio con-
siderando um sinal e um ruído. No caso, o sinal seria uma medida de um parâmetro e o ruído a
variabilidade inerente. Pfannkuch (2006) explora o mesmo termo pensando em uma amostra e o

l http://portaldopi'ofessor.lnec.gov.br/fichaTecilicaAula.html?aula:;49268 acessado em 04/02/2016
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controle dos erros gerados que podem ser gerados pela variabilidade
Não só esses autores mas também outros alertam que essa área é recente e carece ainda de

muitas pesquisas para responder muitas questões ainda eln aberto e que estão diretamente ligadas
aos acontecimentos, tanto comuns ou individuais, favoráveis ou contra, que permeiam as atividades
educacionais ligadas à Estatística, em particular à Inferência Estatística.

Se os cálculos e os procedimentos puderem ser realizados com o uso de computadores há um certo

ganho de tempo que seta direcionado pata lefiexões sobre o significado dos conceitos envolvidos com
a expectativa de gerarem melhores resultados. Mesmo assim é indispensável que os alunos, no início
da aprendizagem, calculem manualmente esses valores para que sejam consolidados outros aspectos
relacionados aos conceitos. Quando for necessário esse tipo de atividade manual, recomenda-se
trabalhar com um número pequeno de dados. Para conjuntos grandes de dados, quando não for
possível a utilização dc uin recurso tecnológico pala. est.e fim, pode-se apresentam a.os alunos os
valores das medidas previamente calculados para que sejam interpretadas e utilizadas.

Em todos os casos, os educadores ligados ao ensino da Estatística, citados ao longo deste tra-
balho, que seguem essa linha chamada de Inferência Informal, buscam introduzir e desenvolver os
conceitos estatísticos por meio de exemplos concretos que estão o mais próximo possível do con-
texto vivido pelos alunos, sempre que possível por meio de situações extraídas diretamente do seu
cotidiano.

A comparação entre dois grupos é uma das estratégias que apresenta boa resposta quanto à
compreensão desses conceitos. À/cedidas descritivas e gráficos (como a introdução do boz pZot ou
gráficos de caixas) transmitem um resumo do comportamento dos dados assim como seu aspecto
visual, que senão fundamentais para orientarem as análises feitas por meio dos dados. Voltaremos
oportunamente a esse tipo de exemplo no Capitulo 6.

5.2 Inferência Formal

No início dest.e capítulo, coment.amos sobre a. existência. de dificuldades na aprendizagem da In-
ferência Formal na escola básica (dificuldades essas também existentes nas disciplinas introdutói'ias
dos cursos universitários). Voltando a ZiefHer et aZ. (2008), o que mais diferencia a Inferência Infor-
mal da Inferência Formal é que esta última utiliza métodos como, por exemplo, testes de hipóteses
e intervalos de con6ailça, entre outros, para tirai conclusões, métodos estes baseados em uma estru-

tura de lógica formal, nem sempre compreendida pelos alunos. Esses métodos estão relacionados,
mas neste trabalho discutiremos apenas os princípios da lógica do teste de hipóteses para o qual
será desenvolvido, posteriormente, um exemplo de comparação de grupos

Bataneio (2001) também alerta sobre a estrutura lógica de difícil compreensão, mesmo para
alunos universitários de ciências empíricas, cujas análises, em geral, dependem fortemente de aná-
lises estatísticas de dados para avaliar a existência de efeitos e estabelecer relações. Sua crescente

utilização tem gerado algunaas críticas envolvendo a. interpretação nem sempre corneta das informa-
ções obtidas. Algumas das dificuldades envolvendo os tesa.es de hpótcscs saião discutida\s lias duas
próximas seções e no Capítulo 6 será apresentado um exemplo com discussão da resolução passo a
passo
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5.2.1 Os Testes de Hipóteses e o Raciocínio Lógico

Como já mencionado, a estrutura de construção dos testes de hipóteses, uma das ferramentas
mais usadas em Estatística pelas ciências aplicadas, segue o raciocínio da lógica formal condicional,
estrutura essa que será descrita sucintamente a seguir

Um teste de hipóteses é um procedimento inferencial que consiste no estabelecimento de duas
hipóteses (.ZI/o, hipótese nula em sua forma mais simples representando uma igualdade, e .17., hipó-
tese alternativa) que dizem respeito aos parâmetros de uma ou mais populações. Por exemplo, ao
comparar dois grupos (duas populações) quanto à média de desempenho em uma disciplina, pode
ser de interesse do pesquisador estabelecer

.Ero Média populacional do grupo l Média populacional do grupo 2

.f7a : Média populacional do grupo 1 / Média populacional do grupo 2

Com base nos dados a serem coletados, o procedimento permite rejeitar a Hipótese nula ou
não rejeitar a Hipótese nula, tendo uma probabilidade associada como critério do risco inerente à
decisão.

A construção é baseada no raciocínio dedutivo, oriundo da lógica condicional, na expressão do
tipo Se ..... Então ....., discutida em Cordani(2001).

O raciocínio condicional se apresenta de duas formas:

1 - 7nodus poRCas (modo afirmativo)

. Se acontecer P então acontecerá Q (premissa condicional)

P aconteceu (premissa categórica); logo, Q também aconteceu

Notação:

Se P então Q
P logo Q

2 modas toZZens - (modo negativo)

. Se acontecer P então acontecerá Q (premissa condicional)

. Q não aconteceu (premissa categórica)l logo, P também não aconteceu

N'n+ n rã n '

Se P então Q
não Q logo não P

Em estruturas deste tipo, P é denominado de antecedente e Q de consequente. É importante
notar que as premissas Q aconteceu ou mesmo P não aconteceu, não permitem conclusões válidas.

llustraremos essa situação com o exemplo a seguir. Considere a seguinte frase:
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Se apertar o botão (P) então a lâmpada se apaga (Q) *

Vamos estabelecer duas situações

l Ocorreu P (botão foi apertado); então ocorrerá Q (lâ.mpada se apaga) modas povtens

Diante disso, considerando a frase * verdadeira e constatando que ocorreu o antecedente (P
botão foi apertado) então certamente ocorre Q (a lâmpada apagará).

2 Não ocorreu Q (ou seja, a lâmpada não apagou); então não ocorreu P (ou seja, não foi
apertado o botão)- modas toZZens.

Diante disso, considerando a frase + verdadeira e constatando que não ocorreu o consequente

Q (não Q - a lâmpada não apagou) , então ceitainente não ocorreu P (não P - não foi apertado o
botão).

Obs. As situações não ocorreu P (não foi apertado o botão) ou então ocorreu Q (a lâmpada
apagou) não permitem conclusão válida.

Os testes de hipóteses foram construídos baseados no modelo da lógica condicional modas
foZZens e sua construção parte de hipóteses construídas pelo pesquisador, como o exemplo colocado
no início desta. seção. O que essa. teoria ofel'ece são meios de determinar a falsidade de afirmações
(hipóteses) pela negação (refutação) que é um raciocínio não intuitivo.

A partir das hipóteses colocadas no início da seção, o procedimento considera a seguinte estru-
tura condicional:

P é o antecedente Hipótese .17o é verdadeira e

Q é o consequente os dados deverão se comportar de certo modo

Tomando o raciocínio modas toZZens, temos

Se P então Q observado não Q logo não P

Isto é, se a hipótese nula -Ho (médias dos grupos são iguais) for verdadeira (P) então as médias
das amostras devem se comportam de certa maneira (Q). Caso os dados não se conlportenl da
maneira determinada (não Q), então Ho não é verdadeira (não P). Neste caso então, de rejeitar
.170, decidimos por ]l/a e est.a decisão é acoillpanhada de uma dose de risco cluantificada por uma
probabilidade. Caso os dados se comportem daquela maneira (Q), nada sabemos sobre Ho

Ou seja, o objeto sobre o qual uma decisão tem que ser toldada é a hipótese .lío: com base
nos dados ou ela será rejeitada. (não P) ou então nada se podeis dizer sobre ela. Assim a essência
do inecanisnlo formal não está en] afirmar hipóteses c sim desnlcnti-las: se for o caso. Ao rejeitar
-Ho* o procedimento sugere coiJsideiai como válida a hipótese H. (sempre levando em conta o fisco

associado, quantificado pela probabilidade)
Os métodos estatísticos, por mais sofisticados que sejam, não são suficientes pala se anil'mai,
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com certeza, sobre a veracidade de uma afirmação. Na vei'dade, o que oferecem é a possibilidade de
refutar uma hipótese ou , caso contrário, não apresentar nenhuma conclusão. A partir de evidências

fornecidas por uma amostra, uma vez refutada uma hipótese, a teoria Estatística fornece apoio
probabilístico que ajuda na formulação de uma conclusão. Caso não haja evidências para se refutar
a hipótese, nada poderá ser concluído.

Tanto erros na elaboração quanto na interpretação das hipóteses de um teste podem conduzir
a situações paradoxais. E preciso distinguir os papeis da hipótese nula, da hipótese alternativa e
da hipótese de pesquisa. De acordo com Batanero (2001), existem confusões entre as consequências
de se considerar verdadeira ou falsa a hipótese nula. Esses erros conceituais ligados ao mecanismo
lógico do teste de hipótese têm relação com o modo dedutivo de se concluir sobre o teste por meio
do já comentado procedimento modas toZZens.

Situações paradoxais podem surgir de interpretações equivocadas de um teste de hipóteses
mesmo que este teste seja realizado corretamente. Por exemplo, considerar o procedimento de teste
de hipóteses como uma prova probabilística para a hipótese a ser testada ou mesmo como uma prova
matemática para a veracidade da hipótese são concepções equivocadas, que não são suportadas pelo
mecanismo de construção desta ferramenta. De acordo com Batanero eí aZ. (2011), podemos sim
considera-lo como uma leira de decisão ou mesmo como um procedimento empírico para obtenção

de um suporte para a hipótese considerada. Considerar que a rejeição da hipótese nula implica
que esta é absolutamente errada é uma evidência de que o interessado no teste de hipótese não
compreendeu os propósitos desse teste, sua lógica de construção e a incerteza que está presente em
todos os procedimentos formais. Esse equívoco está entre os mais comuns e mais graves cometidos
na realização de um teste de hipóteses.

5.2.2 Os Testes de llipóteses e Outros Procedimentos Associados

Dentro da estatística clássica, a escolha da amostt'a é uma etapa que influencia todo o processo
posterior da análise dos dados. Se ela for planejada sem cuidados podeis distorcer a situação que
realmente ocorre na população ou não contei dados suficientes pala uma collclusão com iespalda
adequado.

De acordo com Moore (2000), para garantir uma certa imparcialidade na amostra devemos obtê-
la a partir de algum procedimento aleatório. Procedimentos não aleatorizados podem transferir
pala a amostra algum tipo de distorção que influencia as conclusões sobre os dados. Em qualquer
análise exploratória de dados um dos cuidados a se tomar com a escolha da amostra é adorar um
ptocediment.o aleatório que tem como vailtagent, agregam confiabilidade aos iesult.idos provenientes
das amostras. E bom salientar que essa aleatoriedade nem sempre é possível de ser obtida, o que
pode limitar as conclusões de métodos de Inferência Formal.

Quando se fala em amostra, além do caráter aleatório mencionado, é muito importante discutir

o tamanho desta amostra (ou seja, o número a ser coletado de unidades amostrais) de modo a se
ter mais controle do fisco da tomada de decisão. E até fácil de ser absorvido intuitivamente pelos
alunos que quanto maior for a amostra maior será a precisão que podemos obter na análise. Estes
fatos podem ser comprovados por simulação ou por considerações teóricas.

Na seção anterior foi mencionado que as hipóteses (de um teste de hipóteses) se referem a
parâmetros os quais, por sua vez, são quantidades desconhecidas associadas a uma característica de
interesse (chamada de variável) associada a uma ou mais populações. No exemplo dado, tratava-se
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de comparar o desempenho de dois grupos por meio de duas médias populacionais (a qiiantidade
dcscoilhecida. é a média do grupo e a variável é o desempenho, cuja lllcdida é especificada pelo
pesquisador nota, por exemplo).

Como vamos recorrer a amostras para resolver o problema, devemos escolher uln representante

dos parâmetros populacionais nestas amostras, que são os chamados Estimadores. A escolha de um
estimador, que será função dos valores da amostra, é um passo muito importante que irá dirigir
o tipo de análise a sel usada. No exemplo mencionado, para estimador das médias populacionais
usaremos as médias das amostras (médias amostrais), conforme ]\4agalhães e Limo (2011).

Essas médias amostrais (aleatórias) têm um comportamento bem conhecido na literatura, as
chamadas distribuições amostrais, que são modelos matemáticos associados a componentes proba-

bilísticos. lvlool-e (2000) se refere à distribuição amostral como sendo a distribuição dos valores que
uma estatística pode assumir em cada uma das amostras, de um mesmo tamanho, que podem ser
colebadas de uma mesma população. O tamanho da amostra tem um papel decisivo para diminuir
a variabilidade associada ás distribuições amosti-ais, ou seja, quanto maior a amostra, menor a va-
riabilidade associada à distribuição amostl'al, o que confere maior precisão às análises. Essa prática
envolve um diálogo entre os modelos teóricos e os dados, por meio do qual busca-se refutar ou não

uma hipótese.
A seção 5.4 discute um pouco mais a importância das distribuições amostrais mas para mais

detalhes técnicos sobre esse tema ou Estimadores ver, por exemplo, l\4agalhães e Lama (2011).

5.2.3 Dificuldades da Abordagem Formal na Escola Básica

Todo esse arcaboiço teórico é muito pesado para uma primeira análise de um problema e
dificulta a possibilidade de uma reflexão sobre o raciocínio estatístico. Pela complexidade, muitas
abordagens se restringem meramente aos cálculos e os resultados são encarados pelos alunos como
verdadeiras caixas-pretas.

Solos et aZ. (2007) relatam que muitas pesquisas mostram uma profunda lacuna que separa
os estudantes das ideias fundamentais da Estatística, em particular da Inferência Estatística. Isso
pode demostrar que as práticas que priorizam os cálculos não funcionam bem quando se trata de
entendimento. É necessário tentar meios e atividades que promovam a aprendizagem e combatam
esse modo antiquado e pouco eficiente de inicial e desenvolver o Ensino de Estatística.

Autoridades educacionais de alguns países, como Nova Zelândia, Espinha e Austrália incluíram
a Inferência Estatística no currículo escolhi dos últimos anos do ensino piê-tmivelsitário. De acordo

com Franklin et aZ. (2005), nesses programas é possível encontrar elementos da Inferência Estatística
implícitos em t.ópicos do currículo não necessariamente ligados à Estatística ou à Matemática.
É possível também obter instruções sobre como desenvolvem os fundamentos da Estatística e da
inferência de acordo com o conhecimento apresentado pelo aluno e não necessariamente de acordo
com a idade.

5.3 Distribuição Amostral

A distribuição amostral é um elemento indispensável quando se trata de Inferência Estatística
Ela é usada nos testes de hipóteses. Sua importância provém da possibilidade de fornecem informa-
ções sobre uma população embora nem t.idas as informações possam ser extraídas.
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Batanero et aZ. (2011) entre outros, afirmam que para que uin estudante raciocine sobre dis-
tribuição a.mostral é necessária a integração de vários conceitos estatísticos e algum conhecimento
acerca do comportamento da variável em estudo. Ainda nesse sentido, um raciocínio minimamente
suficiente pa-ra trabalhei com a distribuição amostral se mostra inacessível para alguns estudantes
devido a uma abordagem estritamente técnica, deixando em segundo plano as questões ligadas a
interpretação.

Para que isso não ocorra é indispensável uma distinção clara entre população, amostra e espaço
amostrar. Quando possível, é aconselhável a familiarização com o processo de colete de dados, por
meio da participação do estudante na realização dessa colete. Dessa maneira, pode se aproximar o
sujeito do seu objeto de estudo. Além dessa aproximação, uma discussão sobre os resultados obtidos
na colete de dados tem se mostrado impor'tente no entendimento dos conceitos relacionados.

Harradine et aZ. (2011) referem que não costuma ser clara a diferença entre população, amostra
e coleção de amostras. Este último item está diretamente relacionado com a distribuição amostrar
de um estimador.

Alguns alunos apresentam grandes dificuldades para perceber que, diante de uma população
com um número finito de elementos, é possível extrair diversas amostras com um tamanho fixo.
Sendo n esse número previamente fixado, é possível extrair várias amostras contei-tdo n element.os.
Suponha que sejam extraídas da população todas as amostras possíveis que contenham n elementos

e, para cada uma das amostras, seja calculado o valor de um certo parâmetro, ou seja a estimativa.
Após calcular todos esses valores e organiza-los é possível que exista um padrão entre eles. Esse
padrão é o que se costuma chamar de distribuição amostrar.

De acordo com Harradine et aZ. (2011), e para tantos outros autores, compreender o que é a
distribuição amostral é uma das maiores dificuldades relacionadas ao ensino da Estatística. Nesse
sentido, o que mais se recomenda é a simulação , ou seja, a repetição do processo de colete de dados.
Para isso colete-se várias amostras de uma mesma população e verifica-se os valores de uin cento
estimador.

Inicialmente é melhor realizar esse processo manualmente com situações reais, dentro da própria
classe envolvendo os alunos. Isto é factível em se tratando de pequenos conjuntos. Em outros
momentos, quando a população ou a amostra possuem um número grande de elementos os recursos
computacionais são mais indicados.

lvlesmo sendo fortemente recomendada, por Harradine et aZ. (2011), a utilização da tecnologia
não é suficiente para piomovei um entendimento pleno desse conceito. Para isso os autores reco-
mendam que, além da simulação manual e da utilização de recursos computacionais, os professores
promovam a discussão das observações entre os alunos e com os alunos.

5.4 Teste de Hipóteses

Os estimadores para média apresentados anteriormente, que fornecem como estimativa um único
valor numérico: são classificados como cst.amadores pontuais. Poi exemplo: a média populacional de
uma variável quantitativa geralmente tem como estimados a média amostral associada a dados de

uma amostra coletada da referida população. Então a média amostral é um estimados pontual da
média populacional. Como para cada amostra temos um valor para o estimador, ele é considerado
uma variável (aleatória), possuindo então uma distribuição de probabilidade. Esta distribuição será
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usada na construção de uma certa classe de teste de hipóteses (Neyman Pearson), e é esta que será
analisada nestetrabalho.

Situações paradoxais podem surgir de interpretações equivocadas de um teste de hipóteses
mesmo que ele seja realizado corretamente. Há uma confusão h.equentemente gerada na definição
de uma hipótese nula, .27o, e uma hipótese alternativa, .17., que esta relacionada com o raciocínio
lógico utilizado, no caso o modas toZZens, que por vezes se mosca contra intuitivo.

Batanero et aZ. (2011) discutem dificuldades de professores e alunos da escola básica na inter-
pretação de testes de hipóteses, como por exemplo, achar que é uma prova piobabilística pata a
hipótese ou que é uma prova matemática para a verdade de uma hipótese. Esses equívocos, muito
comuns, demonstram a pouca familiaridade com o desenvolvimento da teoria dos testes, e com a
correspondente possibilidade de análise.

As premissas que o teste formal exige e a amostra em mãos conduzem algumas vezes à necessi-
dade de adaptar a questão inicial para que seja possível o teste de hipóteses. A partir dessa questão
é necessário traduzir a. pergunta para uma forma na qual seja possível aplica-lo. 'lYaduzir isto para
a linguagem formal é uma tarefa que exige um certo conhecimento teórico sobre o assunto, e por

isso se torna para alguns alunos uma barreira a ser superada.

De acordo com Godino (2005), a linguagem simbólica. pode dificultam o entendiment.o desse tipo
de teste uma vez que é poi meio dela que se manifestam e se comunicam as ideias. De acordo com
Harradine et aZ. (2011), o erro conceitual mais frequente relacionado às hipóteses nula e alternativa
é acreditar na veracidade absoluta de uma das duas hipóteses.

Ao realizar o teste de hipóteses assumimos que se Ho for verdadeira "algumas coisas" devem
acontecer e a partir dessa suposição verificamos se realmente acontecem. Se essas coisas não aconte-
cem assume-se que -Ho não é verdadeira. Porém, assumia' que uma hipótese é verdadeira não significa
que ela realmente o seja.

Nesse ponto muitos alunos se enganam e, de acordo com Godino (2005), utilizam a intuição pes-
soal e uma visão pragmática, desconsiderando os conceitos envolvidos. Como consequência acabam

por assumir a veracidade absoluta de uma hipótese quando constatam que a outra provavelmente

Mesmo que o teste revele que .FJo ê falsa, não é certeza de que ela realmente o seja, uma vez que

o teste é estabelecido dentro de alguns limites de incerteza. Usando um nível de significância de 5%
espera-se que 5% das conclusões que decidam pela rejeição de .f7o, quando Xo é verdadeira, sejam
equivocadas.

Esta análise será retomada na Seção 6.2.

é falsaa



Capítulo 6

Comparação Entre Dois Grupos

Os saberes associados à Estatística auxiliam na leitura e compreensão do mundo pois contribuem
pata o aumento na qualidade das decisões, julgamentos, argumentações e inferências que os alunos

venham a realizar tanto no ambiente escolar quanto fora dele. De acordo com Gal et aZ. (1989),
quanto antes uma pessoa adquire conhecimentos em Estatística, mais rápido ela pode compreender
algumas situações sociais e exercer cidadania.

Uma abordagem repleta de possibilidades educacionais, tanto ligadas à Estatística colmo a ou-

tras matérias ou conteúdos, é a comparação entre grupos. Comparar, de um modo geral, é uma
prática comum, base de muitas escolhas. Por meio da comparação observamos em diversas situ-
ações aspectos a favor, contra ou indiferentes. Comparando, elaboram-se critérios que ajudam a
escolher, a decidir ou desenvolver uma certa preferência por algo ou alguma situação.

Para Watson e Moritz (1999), a comparação entre grupos ocorre naturalmente entre as pessoas.
Apesar de existirem diversas possibilidades para se introduzir ideias em Estatística, as atividades
que envolvem a comparação entre grupos têm mostrado resultados positivos nos alunos em níveis
iniciais, ou seja, nos primeiros contados com o assunto.

Devido à importância da comparação na tomada de decisões, Gal et aZ. (1989), ZiefHer ef aZ.
(2008), Pfannkuch (2006), entre outros autores, sugerem utilizar a comparação entre dois grupos
como um ponto de partida para desenvolver os princípios da Estatística. Uma das vantagens de
utilizar a comparação entre dois grupos como um decurso de ensino é a facilidade de encontrar

um tema de interesse devido às grandes possibilidades de interdisciplinaridade que a Estatística
permite. A comparação entre dois grupos, utilizando problemas reais do cotidiano dos alunos, tem
se mostrado mais ligada a aplicações da estatística fora dos muros da escola, diferentemente dos
exemplos teóricos, muitas vezes distantes da realidade deles que podem desestimulat o aprendizado.

Segundo ZiefHer et aZ. (2008), o recurso da comparação pode utilizar todos os conceitos fun-

damentais em um único problema mas também pode ser explorado de modo simples por meio de
um único conceito. A comparação é recomendada também pelos documentos do MECI, em Brasil
(1997) , que destacam a transdisciplinaridade e o potencial agente motivador desse recurso:

" Collstruii o significado das medidas, a partir de situações-problelr)a que expressem seu liso no
contexto social e em outras áreas do conhecimento e possibilitem a comparação de grandezas de
mesma natureza"

A comparação mais simples entre dois grupos ocorre em relação a uma certa característica: o
que de fato se compara é alguma grandeza comum a esses grupos. Para isso, o uso de métodos
quantitativos têm grande utilidade, desde níveis simples e imediatos, a serem explorados por alunos
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iniciantes, até níveis sofisticados, por pesquisadores e cientistas

Apesar disso, comparar nem sempre é uma tarefa simples. Algumas situações podem necessitar
de uma análise mais profunda e exigir um conhecimento pleno de Estatística. Mesmo assim, é
possível lai)çai diversos olhares sobre u[[[ mesmo problema. Há ocasiões en] que um mesmo assunto

pode ser analisado de maneira simples, com poucas medidas ou também de maneira mais ampla
em diversos níveis de aprofundamento. Assim, no ambiente escolar, diversos assuntos podem ser
explorados e aprofundados de acordo com o entendimento dos altmos.

6.1 Explorando a Comparação Entre Dois Grupos

Como proceder então a unia abordagem estetística de comparação entre dois grupos? Sugerimos

pa-ruir de uma questão inicial, associada a. uma pesquisa de interesse, pala depois verificar os passos
a serem seguidos. De acordo com Huber (2011), os conhecimentos necessários para compreender
dados estatísticos englobam saberes que incluem colete de dados e planejamento para essa colete,
tendo o cuidado com fatores humanos e erl-os sistemáticos que podem influenciar os dados

Responder a questão de interesse nem sempre é possível. De acordo com Pfannkuch e Horton
(2009), as limitações impostas pela amostragem obriga, em alguns casos, a adequar as questão de
interesse para uma questão mais específica e que pode sel respondida de acordo com a disponibili-

Consideremos o seguinte cenário: um secretário de educação gostaria de saber se o rendimento
(aprendizagem) dos alunos do diurno é diferente daquele dos alunos do noturno e pediu a um diretor
de escola pública da cidade pata fazei' esta verificação. Embora a expectativa do secretário fosse tei

uma resposta global pala escolas públicas ein geral, o diretoi opt.ou pela simplificação de comparei
o desempenho em Matemática do último ano do ensino médio em sua escola, usando para isto as
notas finais dos alunos desta disciplina nos dois períodos (diurno e noturno).

Assim, a questão inicial sobre o rendimento entre os períodos deu lugar à seguinte questão:
As notas finais em Matemática dos alunos do período diurno são diferentes das notas finais em
Matemática dos alunos do período soturno?

Mesmo tendo em vista a necessidade da restrição feita pelo diretor, vamos aqui fazer uma
suposição de que as classes a serem consideradas representam uma amostra aleatória. das possíveis
classes de 3' ano médio de escolas públicas da cidade. Seria algo como dizei que as notas obtidas
nessa escola poderiam bem terem vindo de qualquer outra escola da mesma população. Aceitando
esta visão e lembrando ao leitor que isto é unia sinaplificação, vamos então discutia como usei a
estatística pala responder a esta pergunta.

Temos aqui duas populações a serem consideradas: uma delas é o conjunto de alunos do diurno
de escolas públicas da cidade e a outra é o conjtmto de alunos do noturno de escolas públicas da
cidade, ambas representadas respectivamente pelas amostras já comentadas (diurno e noturno). Na
situação em questão, não foi possível seguir uma recomendação importante de Pfannkuch e Horton

(2009), que seria a aleatorização do processo de colega de dados em nível da idade, estadual ou
mesmo nacional, Oll se.ja, em diversas escalas de abrangência. Nesse exemplo, como já dissemos,
a colete de dados ficará restrita a uma escala bem menor e serão utilizados os dados coletados
unicamente em uma única escola.

A Estatística apresenta ferramentas pata se passai do âmbito particular (amostra) pala o geral

dadea
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(população) que são procedimentos, .já comentados neste trabalho, da chamada área de Inferência
Estatística. Estes procedimentos dizem respeito geralmente à chamada Inferência Formal com téc-
nicas bem delineadas na literatura estatística que é o que analisaieinos na seção 6.2. Para efeito de
comparações deste tipo que estamos analisando, a Inferência Estatística dispõe de vários métodos
e vamos aqui escolher o teste de hipótese para duas médias. Esta técnica vai ser analisada passo a
passo, com destaques para os principais obstáculos que os alunos da escola básica enfrentariam pala
sua compreensão. Na seção 6.3 analisaremos uma abordagem que muitos autores (como por exemplo
Pfannkuch (2006)) sugerem ser mais adequada para iniciar os alunos no raciocínio inferencial que
é a chamada Inferência Informal.

6.2 Comparação Entre Dois Grupos Uso de Inferência Formal

Os passos da Inferência Formal são descritos em vários textos básicos de estatística com algumas

diferenças na definição da. estratégia de análise. Aqui vamos optar por Agreste e H'anklin (2007),
que listam as etapas de um teste de hipóteses:

I') Elaboram as suposições iniciais (variável a ser estudada, parâmetro a ser considerado, tipo
de amostragem usado);

2') Estabelecer a hipótese nula e a hipótese alternativa deferentes ao parâmetro de interesse e à
pergunta inicial;

3') Identificar a estatística do teste (ou seja, quem na amostra corresponde ao paiâinetro de
interesse do item anterior);

4') Interpretar a estatística do teste;
5') Apresentar conclusão.

Cada uma das etapas acima será desenvolvida a seguir com uma breve discussão de eventuais
problemas de compreensão por pa-rte dos alunos iniciantes no tema.

I'. Etapa: suposições iniciais (variável a sei- estudada, parâmetro a ser considerado, tipo de
amostragem usado)

No exemplo em questão deseja-se verificam se existe algullla diferença ente'e a aprendizagem das
turmas dó período diurno e do período noturno. lidas o termo aprendizagem pode parecer vago o
que possibilita a indagação: como a aprendizagem pode ser representada? Ou seja, qual a medida
que mede aprendizagem? Nesse ponto teríamos uma discussão ao nível de Educação (ou Psicologia)

para saber qual a característica usada pala representar aprendizagem.
Uma candidata (no processo simplificado que inellcionatnos) dentro do contexto que estamos

analisando, já escolhida pelo diretor da escola, seria nota em lx4atemática. Dizemos na. linguagem
da Estatística que nota em Matemática é a uar áueZ a ser estudada. Uma vez que se decida pela
nota em Matemática, o passo seguinte seria escolher alguma medida resumo desta variável, ou se.ja,
alguma medida que representasse a aprendizagem. Qual seria uma medida adequada para resumir
notas? Essa medida resumo é o que se chama em Estatística de parâmetro. Há várias possibilidades,
que produziriam uma boa discussão, mas vamos escolher o parâmetro mais comum: a média das

Então vemos que de aprendizagem, um conceito bem geral e difícil de "medir", passamos para

notas
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média de notas de Matemática, que é uma parte da aprendizagem. Sabemos que uma nota não
pode represent.ar todos os aspectos envolvidos na aprendizagem durante a. vida escolar, ou seja,
admitimos que é um fatos limitante, não há dúvida, mas, de acordo com o cenário apresentado, é
o encaminhamento possível para iniciar uma análise inferencial.

Quando se pretende realizar uma pesquisa estatística, em particular ao campa-rat dois grupos,
é necessário tomar alguns cuidados antes da colete dos dados e tambén] durante a mesma. Esses
cuidados dizem respeito às respostas que podemos obter a partir das seguintes perguntas: Serão
retiradas informações de um indivíduo mais de uma vez? Ou só seria uma vez? Sel'ão verificadas
quantas características? Os dados serão coletados em mais de um momento? Quantos? Os dados
serão coletados em mais de um lugar? Quais? Essas e outras pelgtmtas orientam o pesquisador e
ajudam a selecionai adequadamente uma amostra de illodo a garantir infoi-lllações fidedignas na

amost.ra. Neste caso, temos a variável nota, o parâmetro média das notas de Matemática e duas
amostras independentes (pessoas diferentes e com a suposição de notas independentes). É impor-
tante também lembrar que já declaramos que, em nosso contexto, diurno e noturno representam
uma população mais geral do que o grupo da escola, de onde as amostras foram retiradas. Esta
etapa não apresenta muitos problemas de entendimento para o altmos exceto algumas definições
formais como variável, parâmetro, técnicas de amostragem.

2'. Etapa: estabelecer a hipótese nula e a hipótese alternativa
Diante do interesse sobre a aprendizagem nos dois períodos podemos argumentar que ela pode

ou não ser a mesma. Como a Inferência Formal trata disso? Na etapa l já caracterizamos a variá-
vel (nota) e o parâmetro (média). Um teste de hipótese é um procedimento que contrapõe duas
hipóteses: a hipótese nula (geralmente uma igualdade) e uma hipótese alternativa (complementar à
hipótese nula), e usa um raciocínio da lógica formal(modas toZZens) para rejeitar ou não a hipótese
de nulidade. Neste caso temos então:

HIPÓTESE 1: A média de l\matemática do diurno é igual à média de Matemática do noturno

HIPOTESE 2: A média de Matemática do diurno é diferente da média de Matemática do noturno

'ltabalhar com lógica ainda não é muito natural na escola básica, e a linguagem simbólica pode
dificultar o entendimento desse tipo de procedimento, uma vez que é por naeio dela que se discutem
as ideias

Ao estabelecer as hipóteses, damos uma conotação mais abrangente do que simplesmente a das
classes analisadas, pois a inferência pretende parir do paiticulai pala o geral. Em ouvias palavras, o

diretor quer saber de modo geral se noturno e diurno têm aprendizagens diferentes e usa dois grupos
pala respondem a essa questão. Além disso, quando se fala em média de Matemática no contexto de
cada hipótese, a referência é a média de uma população da qual a amostra de alunos foi retirada.
Isso significa quc cada classe pode sel' considerada como padrão dc uln modelo dc classe diurna (ou
noturna) o que por si só é uma restrição muito forte. Mas aqui o que se pretende é dai visibilidade
às dificuldades didáticas para a apreensão das etapas da Inferência Fot-mal pat'a um aluno da escola
média. Assim, vamos prosseguir na análise, supondo então que a classe diurna (e/ou soturna) seja
uma boa representante das escolas sob consideração, já descrito na I' Etapa.

Vo[tando às hipóteses, e]as se referem a uma quantidade (média de ]v]atemática) esco]hida
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aqui para representar a aprendizagem. A área de estatística convencionou usar uma letra grega,
geralmente dellotada pala representar média populacional. Assim, as llipóteses ficariam:

mpÕTESE 1: P(diu-o) P(nota,no)

HIPÓTESE 2: p(dáu-o) # p(soturno)

A notação mais concisa é mais elegante mas a mais extensa, como a utilizada inicialmente, tem
vantagens educacionais por ser menos abstrata. Fazer constantemente a passagem entre uma e outrzt

remete os alunos a uma situação que faz mais sentido a eles, até se acostumarem com a notação
concisa.

Mais ainda, simplificando para a notação usual, a HIPOTESE l que tra.duz a. igualdade é
chamada de HIPÓTESE NULA (HO) - uma possível explicação (para o termo NULA) é outra
representação para Ho ou seja, a diferença entre as médias ser nula ip(soturno) p(diurno) = 01
Por sua vez, a HIPÓTESE 2 é chamada de HIPÓTESE ALTERNATIVA (#.). A notação fica. mais
simples ainda:

p(dãu,no) otu,no)
p(dãu,no) # P(nota-o)

ou p(dãu,no)

p(diurno)

P(nota«no)

P(n.tu,no) # 0

O parâmetro aqui pode ser considerado como sendo a diferença enfie as médias populacionais
(diurno-noturno). O teste consiste então em construir uma estrutura que permite rejeitar ou não
rejeitar a HIPÓTESE NULA (-Ho). Se rejeitamos (-Ho), a HIPoTESE At.TERNATIVA é plausível
Se não rejeitamos (Ho) nada podemos concluir.

3a. Etapa: Identificar a estatística do teste
O que vem a sei a "estatística do teste"? Resumidamente, seria o correspondente na amostra

ao pa-râmetro da população. Aqui é preciso dirimir a confusão entre Estatística (metodologia) com
estatística (alguma função dos dados observados). O contexto em geral se encarrega de deixar isso

As estatísticas usadas são as médias de Matemática obtidas nas amostras do diurno e do noturno

e neste problema a chamada estatística do teste (aquela que vai sei usada pala ton)ar decisão
com relação às hipóteses) é a diferença entre as médias das amostras (diurno e noturno), ou seja,
procuramos calcular na amostra uma quantidade equivalente ao pai'âmetro da população em estudo.
Essa quantidade correspondente ao parâmetro é uma estatística e é denominada Estimador do
parâmetro e, no caso da média, é denominada Média Amostral e denotado por X, ou seja, a
média amostral X é um estimador do parâmetro p (média populacional). lx4as, diferentemente do
parâmetro: que é uin valor fixo na população (dentro da Estatística clássica), amostras diferentes
geralmente conduzem a valores diferentes de um mesmo estimados

Dessa maneira, conforme comentam Magalhães e Limo (2011), não podemos saber antecipada-
mente o valor que será fornecido pelo estimador e, portanto, é necessário um tratamento proba-
bilístico. Para cada amostra possível (de mesmo tamanho n) temos um valor da média amostral,

claroT'
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e podemos então pensa-r no comportamento probabilístico dessa média amostral. O que seria um
comportamento probabilístico? Seria saber qual a distribuição de probabilidade associada aos valo-
res da média amostrar que seria o que se denomina de distribuição amostral, comentada na seção

Essas considerações demandam um olhar lllais sofisticado para uma primeira análise inferencial
por parte de alunos do ensino básico. O entendimento de uma distribuição amostral é lento e
adquirido após uma certa maturidade com análise exploratória de dados. No exemplo dado temos
não somente uma população mas sim duas (soturno e diurno) e o interesse é na diferença entre as
médias. Resumindo, para o parâmetro ip(soturno) -- p(diurno)l temos o correspondente estimados
(Xdiurno - Xnoturno) nas amostras associadas ao problema. Mas o comportamento de (.Xdiuiilo
Xnoturno) no sentido probabilístico não é simples de ser mostrado teoricamente - poderia ser feito
com simulação, se houvesse recursos tecnológicos.

Essa dificuldade pode ser contornada em sala de aula, fazendo retiradas de amostras pequenas
de duas populações bem definidas, e estudando o comportamento das diferenças das médias - isso
daria aos alunos a ideia do que seria uma distribuição amostral, embora não dê os recursos teóricos
para construir a distribuição associada.

Como comentado em Magalhães e Limo (2011), é necessário definir o comportament.o probabi-
lístico de (Xdiurno - Xnoturno) para avaliar se o valor observado nas amostras dadas são muito
prováveis ou pouco prováveis, caso as médias do noturno e diurno sejam iguais. Este ponto é crucial
e é aqui que vemos o divisor de águas para um entendimento do processo formal poi parte dos
alunos da escola básica - a I' e a 2' etapas. A nosso ver, são trabalháveis no ensino médio sem
grande dificuldade mas esta 3'. etapa precisa de um entendimento maior sobre a teoria estatística.
Vamos Verificar colho podêFia ser conduzido um iàéiocíniõ simplificado em torno do tema, o que
não significa que deixe de ser complexo para uma primeira abordagem:

5.3

. Se as médias das duas populações (diurno e soturno) forem iguais, a diferença entre elas seria
nula (isto é o que é estipulado na HO);

e Então se -lira for verdadeira, será que as médias das amostras seriam exatamente iguais? Como
esperaríamos que elas se comportassem?

e Como vimos acima, os valores X tanto do nottuno quanto do diurno variam de amostra
para amostra. Portanto as diferenças (Xdiurno - Xnoturno) variam de amostra para amostra.
(levando em conta diurno e noturno) e podem nos contar algo sobre as diferenças entre as
verdadeiras médias (soturno-diurno). Então saber o comportamento dessa quantidade corres-

ponde a conhecer a distribuição desta quantidade (Xdiurno - Xnoturno). Este comportamento
equivale ao conceito, já discutido, de distribuição amostrar de (Xdiurno - -Xnoturno). É aqui
o ponto crucial para uma Inferência Formal, já colocado acima - segundo Agresti e Franklin

(2007): "Distribuição amostral é um conceito que os estudantes acham difícil de entender, e é
crucial pal'a seu entendimento de Inferência Estatística" (formal) .

B RESULTADO TEORICO: Novamente invocando uma perspectiva simplificada, vamos consi-
derar aqui que estamos trabalhando numa estrutura em que a distribuição rlormal seja apro-
priada, para ver quais os conceitos teriam ainda que ser inseridos para completar um raciocínio
de Inferência Formal. Simplificando, de acordo com Magalhães e Lama. (2011), temos
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Se Xnoturno (com n observações) ten) distribuição normal com média p(soturno) e desvia
padrão cr e se Xdiurno (com n observações) tem distribuição normal com média p(diurno) e des-
vio padrão a (mesmo desvio para os dois grupos) então (-idiurno -lÍnotuino) tem distribuição

normal com média ip(diurno) -- p(soturno)l e desvio padrão a«:. Na notação formal, temos

(-idiurno - -Xnoturno) - Nlp(diurno) p(soturno); a«lil, e sob Ho, .Vl0, anil.
Como se vê, ainda cstalnos praticamente no meio do processo e a sofisticação aumenta a cada

passo. Os alunos iniciantes ficam mergulhados na técnica pela técnica e, salvo exceções, não conse-
guem entender o percurso.

4a. Etapa: Interpretar a estatística. do teste

As notas a serem analisadas foram obtidas de 25 alunos do Diurno e 25 alunos do Noturno da
escola e estão a seguir:

l.bbela 6.1: Notas ./inaÍs dos alunos

Obs.: n(diurno) = n(noturno) = 25, onde n é a notação usual para tamanho de amostra.
Vamos supor que no nosso caso a = 2 (isto nem sempre é conhecido - e então deverá ser

estimado). Com o tamanho de amostra dado (n=25) é possível calcular a medida de variabilidade
associada à diferença de médias , que será:

Desvio padrão (-Xdiurno - .Ínoturno) = 2v 2 = 0,56.
As Fíbulas 6.1 e 6.2 mostram a distribuição de (.Xdiurno .Ínoturno) normal com média

Ip(diurno) p(soturno)l = 0 : e desvio padrão 0,56.
Os pontos assinalados, em ambas as figuras, como valor observado, seriam valores que pode-

riam ter sido encontrados nas diferenças das médias amostrais e cada um levaria a uma conclusão

diferente. Assim, na Figura 6.1, o valor observado não seria muito provável de ser obtido caso essa
distribuição fosse plausível - isso poderia sugerir a rejeição de .27o em favor da hipótese alternativa

H., já que, intuitivamente, o valor está se afastando do zero mais do que o "desejável". Já na Figura
6.2, o valor observado estaria na região mais provável dessa distribuição e não sugere que a hipótese
nula seja rejeitada em favor da hipótese alternativa.

Resumindo, de acordo com a teoria de teste de hipóteses, se -Zlío for verdadeira a diferença deve
se situar em torno do zero segundo o modelo das Figuras 6.1 (ou 6.2) e se essa a diferença for muito
afastada de zero, numa zona de cauda à direita ou à esquerda, seria uma indicação de que a hipótese
Ho não é verdadeira e que Ha é mais plausível. Assim, se o valor observado pala a diferença entre as
médias amostrais estiver muito à direita ou muito à esquerda do zero, concluiríamos pela hipótese
alternativa H. : p(soturno) -- p(diurno) # 0. Importante frisar (lue todas essas conclusões estão

'+ O valor 0 corresponde à hipótese Ho que estipula ip(diurno) H(soturno)l =0

noturno  
diurno 7346 5 9 86 59 37 g a iÕ 7
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Figura 6.2: Czí7wa /VormaZ e Major Obsezwado

sujeitas aos chamados eiras de tipo l e tipo ll e embora não façamos aqui esta discussão o leitor
interessado pode consultar Magalhães e Limo (2011).

Na verdade considerar este valor, ser ou não ser muito afastado, está ligado à probabilidade
de se eíJcont.rai um valor igual a elc ou inaioi (cm valor a.l)solut.o) no gráfico da distribuição. h'las
novamente vem a questão: quanto é ser "muito" afastado? A curva foi construída levando em caneca
o valor da média na hipótese .17o e o valor da medida de variabilidade associada à variável (Xdiurno

.Xnoturno). Como partimos do pressuposto de que essa curva é normal, basta que se use uma
tabela da normal padrão (ou um aplicativo) para se calcular a área correspondente a cada região de
interesse. Usando nossos dados já coletados, temos: Xnoturno = 5,04 e Xdiurno = 6,72 e a diferença

entre as médias amostrais, que seria a Estatística do teste, tem o valor (Xdiurno - Xnoturno) =
6,72 - 5,04 - 1,68.

Em termos do exemplo, trata-se de saber se 1,68 é "longe" ou "perto" de 0, na distribuição das

diferenças de médias (-Xdiurno - .Xnoturno) «' N l0; 0,S61. Em Estatística a distância é medida em
número de desvios-padrão, o que corresponde a padronizar o valor 1,68 (no sentido de transformá-
lo em um valor compatível, que possa ser comparado utilizando a normal de média zero e desvio
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padrão 1, para a qual as tabelas de probabilidade são construídas). Se tivermos um aplicativo que
calcule as áreas da distribuição normal, então verifica-se diictainentc que este valor (1,68) deixa
uma área muito pequena à sua direita, correspondendo a uma área bem menor do que 1%o, sugerindo
pela rejeição de .17o. A Figura 6.3 ilustra este fato.

n

a ;: 0.3c''-
8

ÍÊl:l ;l;y:b

Distribuição .de X'notum.o=x'aiumb. se,HO verdadeira

p:0.0014

:ih :l:l:;t'}l lii;:1lÊl:.êa'.\:i:=1-i.;:::l'i;:!!:::Q:

:N.'(oi o.SQ

Figura 6.3: Probai) / dada .'lssocáada ao Va/or Obsemado

Caso tenhamos que usar a padronização para efeito do uso da tabela da normal padrão, de
acordo com Magalhães e Limo (2011) temos:

Estatística do teste padronizada 1(1,68 - o)/o, s61 = 3

Isso mostra que 1,68 está a 3 desvios-padrão da média, o que na tabela da normal padrão
corresponde a uma probabilidade de 0,0014 (0,14%o) de ser igual ou maior do que este valor. Isto
significa que na distribuição original das diferenças de médias, se a hipótese de igualdade de médias

fosse verdadeira, a diferença encontrada estaria a 3 desvios padrão da média, o que configura um
valor extremo, sugerindo que a hipótese nula deve ser re:deitada.

O nüeZ deschÉáuo não foi definido formalmente e nem usado do modo corrente (ou seja, duplicado
para o caso de hipótese alternativa bi-caudal). Mas sua apresentação foi no espírito de aproximar o
raciocínio para uma futura abordagem desse tópico.

5a. Etapa - Apresentar' a conclusão

Já vimos que pala responder à indagação do secretário de educação, sobre a comparação de
aprendizagem de alunos do diurno e noturno, o diretoi da escola fez uma simplificação, propondo
o uso de notas de Matemática para este propósito, usando duas salas de 3o. ano de ensino médio.
Com o intuito de mostrar a complexidade do problema para uma primeira abordagem na escola
básica, procedeu-se à construção de um teste de hipótese de comparação de médias, usando como
estatística a diferença de médias observadas.

Muitas premissas foram colocadas no intuito de poder aplicar a teoria exposta e o leitor deve
ficar atento que esta simplificação não é possível de sei usada na maioria dos casos. Mas o raciocínio

}
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é que está eTl] pauta, para mostrar obstáculos em diversos pontos do uso da. técnica.
A partir dos dados observados com classes de 25 alunos e levando em conta as suposições

feitas e as simplificações propostas, há lllotivos pa-ra- rejeitar a hipótese .17o de que as médias de
lx/{ateinática sejam iguais nos dois períodos. Ou seja, e se for plausível que o estudo das médias
refeita a aprendizagem, o resultado significa que há indícios de diferença na aprelldizagem entre os
dois turnos. É importante lembrar que esta conclusão tem um erro de 0,14%o que é a probabilidade

de essa diferença encontrada pertencer à Normal (0; 0,56), obtida a partir da suposição de .17o ser
verdadeira.

A paitii desse\s etapas pode-se vei o peso da teoria (mesmo caiu premissas simplificadas) parti
uma primeira abordagem inferencial, quer seja no nível básico, quer seja nos cursos introdutórios
de Estatística do nível superior

6.2.1 Principais Dificuldades Relacionadas à Abordagem Formal

Batanero et aZ. (2011) ressaltam que uma das dificuldades comuns observadas em urna análise
formal está relacionada a discernir as situações em que uma hipótese pode ser falsa ou não. Para
vei'ificar a. validade de unia hipótese é necessário traduzia- a situação em números para que possam
ser comparados. Para isso são criadas regras de decisão que são confrontadas com valores extraídos
dos dados e, de acordo com a força das evidências desses valores, as conclusões são apresentadas.

Harradine et aZ. (2011) relatam que o início das pesquisas em Educação Estatística relacionadas
ao raciocínio inferencial começaram na última década de oitenta. Por meio delas foi detectado que
muitas pessoas não seguem as regras matemáticas nem os procedimentos formais para se tomar
decisões em situações de incerteza. Ao contra.rio do que se espera, essas pessoas se apoiam na
experiência comum que, por vezes, acabam conduzindo a erros sistemáticos. Este comportamento
se contrapõe à utilização de uma estrutura formal para tomada de decisão.

De acordo com os mesmos autores, o entendimento da variação de uma estatística, ou seja,
do valor obtido por um estimador, é o elemento central no aprendizado e utilização da Inferência
Estatística e está totalmente ligado ao conceito de distribuição amostral.

A compreensão da distribuição amostral é considerada, como já vimos, um divisor de águas
no desenvolvimento dos conceitos estatísticos e responsável por alguns dos erros conceituais mais
frequentes, dificultando a compreensão dos alunos sobre o processo de Inferência F'orllad.

Harradine et aZ. (2011) dividem o processo de Inferência Estatística em três partes interdepen-
dentes e relacionadas entre si, que são: (a) raciocínio; (b) conceito; (c) cálculos e chamam a atenção
para o fato de, ao realizar um teste de hipótese, muitos cálculos podem ser obtidos por meio de
recursos computacionais ou de forma algorítmica pelos alunos. Citam também que as principais
dificuldades quanto aos testes de hipóteses estão relacionadas com os dois primeiros tópicos citados.

lb:atando do exemplo em questão, as notas do período diunJO são consideradas independentes
das notas do notunlo, ou seja: a nota. de uln aluno do período diurno não influencia qualquer nota
do período noturno e vice versa. Assim, temos uma situação na qual as amostras são independentes,
de mesmo tamanho, e com a suposição de variâncias conhecidas e iguais. h/leis uma vez enfatizamos
que essas suposições iniciais acabam poi simplificar e reduzir o aparato teórico necessá.rio para
realização do teste, uma vez que também foi assumido que as variáveis nota diurno e nota do
noturilo seguem o modelo de distribuição normal. Outras situações são possíveis de acordo com as
suposições iniciais e a disponibilidade das informações em cada situação.
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Percebe-se então um aicabouço teórico construído pala dai uma resposta (ainda que com mar-
gem de erro) à questão proposta e que além do uso da lógica formal ainda tem muitas premissas
a serem colocadas para legitimar o processo. A aprendizagem não pode começar como uma teoria
imposta, pois se parece mais com um processo que se apropria lentamente do raciocínio estatístico,
para conduzir os alunos a tiragem suas conclusões a partir da "interiorização" dos conceitos de
variabilidade e incerteza.

Ein vista dessas dificuldades, vamos apresentar na próxima seção as ideias de abordam este
problema por meio da Inferência Informal, o que representaria o primeiro contado dos alunos com

análise desta natureza, procurando remover obstáculos que impedem a compreensão do assunto,
ao preço de não tentar dar respostas supostamente definitivas (o que evidentemente nem a teoria
formal o faz)

6.3 Comparação Entre Dois Grupos Uso de Inferência Informal

Os aspectos teóricos referentes à estrutura lógica dos testes de hipóteses e as dificuldades en-
contradas pelos alunos na interpretação dos resultados da Inferência Formal têm intensificado a
discussão entre educadores da área sobre os métodos de ensino relacionados a essa área do conhe-
cimento.

Entre os piobleinas levantados por Batanero et aZ. (2011), destacamos a utilização de argumen-
tos estatísticos para sustentam conclusões sem se dar conta que esses argumentos, por si só, as vezes
não são suficientes pala sustenta-las. A incerteza inerente aos testes de hipóteses, e também a. ou-
tras possibilidades que a Estatística oferece, ocasionam erros conceituais que, segundo a autora,
conduzem a generalizações inadequadas e a falta de instrumentos alternativos para se concluir sob
situações de incerteza.

No exemplo de Inferência lbrmal oferecido na seção anterior, o arcabouço com as suposições
colocadas pode ser irreal, comprometendo a expectativa da força de conclusão esperada (mesmo
considerando a margem de erro). Como nosso intuito era abordar as dificuldades técnicas da teoria
envolvida, esse caminho foi o escolhido naquele momento.

Watson e IK4oritz (1999) comentam que a abordagem formal exige um rigor quanto à linguagem,
sendo necessário domínio dos conceitos básicos. No início, ao comparar dois grupos, alguns alunos
tendem a mesclar sua própria intuição natural e o conhecimento estatístico, relacionando-os pala
criar estratégias de comparação entre os grupos, e isto não é aceito na abordagem formal clássica

Uin aspecto que pode dificultar a compieensã.o dos procedimentos formais é a nlaneiia como
os conteúdos são apresentados nas aulas. Segundo Lingyuan et aZ. (2004), os professores ocidentais,
de uma maneira geral, tendem a enfatizar em suas aulas aspectos fragmentados relacionados aos
procedimentos formais c mecanização de cálculos, e isto ocasiona dificuldades liêl coinpieensão do
problema como um todo. Já os professores chineses e japoneses enfatizam o entendimento dos
conceitos por meio de poucos problemas que abordam diversos conceitos.

Pfannkuch et aZ. (2010) também destacam que comparar grupos é muito relevante como fer-
ramenta pedagógica pois depende, mesmo que de maneira rudimentar ou informal, da utilização
de conceitos fundamentais da Estatística e que são necessários e indispensáveis para o desenvolvi-
nlent.o da Tnfeiência Formal. Pala isso é necessário utilizei, inicialmente de maneira superficial: uma

linguagem adequada à compreensão do aluno. A introdução dos termos precisa ser gradativa para
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facilitar a compreensão e o entendimento dos assuntos relacionados. Os autores comentam ainda.
que, dentro do ensino de Estatística, a abordagem informal estimula a utilização de recursos visuais
junto a estratégias numéricas, contribuindo para o desenvolvimento de bons hábitos tanto pata a
análise exploratória de dados no ensino básico quanto para o desenvolvimento da Inferência Formal.

Com outras palavras, o ensino de Estatística que segue essa abordagem precisa ter uma dupla
função: fornecer conhecimento mínimo para o aluno para compreender o mundo como cidadão
e tatnbém para compreender os métodos formais caso necessite deles quando ingressar no nível
superior ou até mesmo no mercado de trabalho que exija tal conhecimento.

Vamos então abordar o mesmo problema visto na seção anterior sob a ótica da Inferência
Informal. A situação proposta sobre a aprendizagem foi simplificada na. seção anterior, na discussão
da Inferência F'oti]]al, e resultou na seguinte pergunta: "As notas finais en] iVlatenlática dos alunos

do período diurno são diferentes das not.as finais em Mateinát.ica dos alunos do período not.urno?"
Esta formulação será analisada em um dos tópicos da análise da Inferência Informal.

Os dados coletados são repetidos a seguir para facilitar a consulta dos mesmos ao longo dessa
seção, a saber:

ii;iiiÜÓ l Í 5 2 3 3 ?
diurno l 7 3 4 (5 5 9 g6g 2 ê Õ 6 3 74 4 5 5 7 5 7

8 68 6 5 9 3 7 8 4 7 5 7 9 6 9

6

10
4

10

Tabela 6.2: JVotas yínaÍs dos aZttnos

Observe que as classes têm igual tamanho de amostra para diurno e noturno, ou seja, 25 alunos
em cada classe. Amostras com mesmo tamanho, de acordo com Pfannkuch e Horton (2009), são
mais indicadas nas primeiras abordagens.

Para exemplificar algumas das considerações anteriores e destacam alguns aspectos relaciona-
dos à. análise exploratória de dados e à Inferência Informal vamos seguir as etapas descritas poi
Pfannkuch e Horton (2009), no guia pala raciocínio comparativo, seguindo o raciocínio informal.
Os autores sublinham que o guia não é para orientar alunos e sim professores, pois não se trata
de atividades a serem propostas em sala de aula. Ele descreve processos do pensamento estatístico
para reflexão dos professores em seu preparo para o ensino da Estatística.

Nele são descritas as principais etapas que os estudantes percorrem durante o processo de
pensamento estatístico que utilizam quando realizam análises de medidas descritivas, do grá.fico
de pontos e de caixas, pa-ra compara-r duas amostras. Essas etapas são as mesmas para qualquer
análise informal sendo que cada uma delas pode ser abordada em níveis diferentes, de acordo com
o conhecimento dos alunos.

Em Pfannkuch e Horton (2009) são destacados aos professores alguns elementos educacionais
que precisam ser desenvolvidos pelo professor em todas as etapas da comparação entre dois grupos.
Para que a aprendizagem ocorra de acordo com as premissas da Inferência Informal que orientam
o ensino da Estatística. é importante que o professor:

1) Mostre o que olhai e o que comentar a cada momento da análise, seja. ela gráfica ou nulllérical
2) Enfatize a diferença entre o que é amostral (particular) e o que pode ser estendido à população

(generalização);
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3) Mostre que qualquer medida analisada isoladamente das outras não é suficiente para fazer
afirmações mais abrangentes e também não podem ser extl'apoiadas pala população;

4) Ilustre, por meio de exemplos, como proceder em cada uma das etapas que compõe a com-
paração entre dois grupos.

De acordo com esses autores, para desenvolver inicialmente os conceitos estatísticos, é necessário
uma comparação visual utilizando gráficos e observando deslocamentos entre as amostras bem
colmo características comuns e distintas entre elas. Nesse sentido, para distinguir as características
observadas na amostra das características que se espeta encontrar na população, é necessário utilizar
cuidadosamente a linguagem.

De acordo com Pfannkuch e Horton (2009), para se referir às características amostrais os termos
mais utilizados e quc icfletcm a distinção entre a amostra e a população são: 'icu observo que...",
"eu percebo que...", "a amostra revela que... " já os pensamentos inferenciais, que manifestam
suposições sobre a população de acordo com a análise da(s) amostra(s), são precedidos de termos
como "eu espero que..." , "é possível que..." , r'isso pode ocorrer na população pois..."ou semelhantes.

O uso repetitivo de alguns termos do parágrafo anterior é esperado e necessário quando se
utiliza o raciocínio inferencial para comparar duas amostras. Isso é útil e necessário para distinguir
claramente o que se observa na amostra do que se espera encontrar na população, pois contribui
para fixar as ideias e conceitos relativos à Inferência Informal ao mesnjo tempo em que reforça o
que é observado na amostra e o que é inferido.

No exemplo a seguir, procurou-se destacar quais observações são relevantes a se fazei quando
se pretende comparei amostras, quais aspectos observar e como confronta-los e obter informações
a partir disso. Além disso, buscou-se mostrar claramente ao longo do desenvolvimento do texto
que medidas analisadas isoladamente não são suficientes para fazer afirmações sobre a população
desdobrando o processo de pensamento estatístico envolvido nessa análise.

Pfannkuch e Horton (2009) dividem didaticamente a comparação em:

8 Levantamento de un] problema;

Elaboração de uma questão iniciall

e Elaboração de uma questão investigatival

Elaborar um critério numérico pala responder a questão investigativa;

e Colete dos dados;

e Comparação não numél'ica - Organização dos dados em dispositivos gráficos - Gráfico de
Pontos c Gráfico de Caixas;

Comparação numérica Tabulação dos dados Medidas Descritivas;

8 Confronto das observações realizadas por meio dos dispositivos gráficos e poi' meio das medidas
descritivas;

+ Conclusão
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Diante da estrutura proposta pelos autores, será então analisada, agora sob a perspectiva da
Inferência Informal, a mesma situação desenvolvida na seção a.nterior por meio da Inferência Formal.

B Levantamento de um problema

Um secretário de educação gostaria comparar o rendimento (aprendizagem) dos alunos do diurno
com o dos alunos do noturno e pediu a um diretor de escola pública da cidade para fazer esta

e Elaboração de uma questão inicial

Uma questão que traduz o problema inicial poderia ser: o rendimento (aprendizagem) dos altmos
do diurno é diferente dos alunos do noturno? Pfannkuch e Horton (2009) destacam que a questão
inicial está sujeita a alterações para que seja possível utilizar observações a serem coletadas. Geral-
mente as questões iniciais são mais abrangentes pois fazem referência a uma população.

B Elaboração de uma questão invest.igativa

A questão investigativa é uma etapa muito importante na qual o aluno utiliza o conhecimento
acumulado. Ela poderia variar de aluno para aluno mesmo que estes apresentem o mesmo nível
de letramento estatístico. De acordo com Pfannkuch e Horton (2009) a questão investigativa é um
refinamento da questão inicial, ou seja, a questão investigativa contém vesti'ições sobre a questão
inicial que consideram as limitações impostas pala obtenção da amostra. Nesse caso, algumas das
restrições que encontramos são:

Definir, colei a precisão possível, o que é rendimento escolar;
Escolher uma maneira de representei esse rendimento por tneio dos dados coletados;
Coletar dados suficientemente abrangentes pata responder a questão inicial.

Na seção 6.1 foi feita uma discussão que precedeu a análise formal e que continuou na I' etapa

sobre a questão de trabalho. Assim é possível e desejável em ambas as análises (formal e informal)
discutir essa escolha da melhor pergunta, mas temos claro que os livros-texto da escola básica
geralmente evitam estas discussões.

Aproveitamos então as colocações feitas na seção 6.1 e nos orientaremos pela questão: "As notas
finais ern b/latcmát.ica dos alunos do pctíodo diurno sã.o difci-entes das not.as filiais eln Matcmát.ica
dos alunos do pel'iodo soturno?"

Com isso pretende-se, a partir de conclusões feitas sobre a questão investigativa, ou seja, sobre
a amostra, possibilitar algumas inferências sobre a questão de interesse, ou seja, sobre a população.

B Elaborar um critério numérico para responder a questão investigativa

Esse é um momento importante para o desenvolvimento do pensamento estatístico. A escolha
de um critério numérico implica em conectar informações de dois mundos, o mundo real e sua
constituição subjetiva com o mundo numérico revelado pela amostra. Essa tradução é uma tarefa
difícil nas primeiras vezes. Executa-la é um processo gradativo que pode ser comparado à tradução
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entre dois idiomas, o que se conhece e o que se está aprendendo. Por isso esse momento pode ser
considerado um obstáculo para alguns alunos.

De certa forma, a escolha de um critério numérico é arbitrária, porém em algtms casos não
existem muitas opções de medidas pata representar aspectos que se deseja verificar. Esse momento
do desenvolvimento de uma análise informal pode ser relacionado com a definição das hipóteses nula
e alternativa para uma análise formal, o que corresponde à 2' etapa, colho com a identificação da
estatística do teste, conespondente à 3' etapa. Assim, a média poderá ser proposta como critério
numérico de referência pata comparação entre grupos

Nessa situação, podemos considerar que o aproveitamento dos alunos nos dois períodos de sua
escola possa ser iept'esentado utilizando a média das notas finais dos alunos. É laecessário que o
professor comente sobre as dificuldades teóricas que se tem para quantificam o conhecimento dos
alunos e compa-rar seus aproveit.amena.os, limo vcz quc essa quaittificação é pauta na discussão dc
muitos estudiosos.

Após escolher a média como medida de posição, podemos dar continuidade à análise exploratória
de dados, considerando a elaboração prévia de um plano para colete. Antes de iniciar uma pesquisa,
além dos passos já discutidos até agora, é necessário pensei se é factível e como, quando, onde e
quantos dados serão coletados. Envolver os alunos com estas questões sobre a elaboração do plano
é fundamental, mesmo que isso demande algum tempo para acontecer, o armo iniciante desconhece
a importância desses passos e só desta forma a análise começa a fazer sentido para ele.

. Colete dos dados

De acordo com Pfannkuch e Horton (2009), essa etapa demanda uma cuidadosa discussão com
os alunos para que eles percebam as influências de uma boa amosl,ia iia obt.enção de informações
relevantes.

E importante elaborar uma cuidadosa colete de dados para produzir uma amostra representativa.
Entre as principais recomendações está a aleatorização do processo de colete de dados.

Quanto mais dados se colete mais cuidados são necessários e mais custos são dispendidos.
Verificar se existem difel-enças entre o desempenho escolar dos alunos dos dois períodos é uma
questão abrangente quc pode sei verificada em nível nacional, com uma colete dc dados igualmente
eln nível nacional ou enl outras escalas de abra.agência. Nesse exemplo, a coleta de dados ficará
restrita a uma escala bem menor e serão utilizados os dados coletados unicamente em uma única

escola conforme restringido durante a elaboração da questão investigativa.
Nesse J-momento o aluno pode perceber claiall-tente as restrições impostas pelo refinamento da

questão inicial bem como as limitações que essa acaiieta nas conclusões e a necessidade de se
deduzir sobre o geral (população) observando o particular (amostra). Essa é a essência da Inferência
Estatística que trabalha com a incerteza.

Uin bom exercício é fazer uma i-eflexão sobre a representatividade de uma amostra. Seria bom
se a amostra contivesse o menor número de elementos possível e ao mesmo tempo apresentasse

todas as características da população. Sabemos que na prática, quase nunca é possível obter uma
amostra com todas as características populacionais, mas os alunos ao planejarem coletar tal amostra
certamente desenvolverão uma noção tanto da representatividade como da variabilidade da amostra,
o que é considerado um conceito fundamental.
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Essa reflexão contribui para o desenvolvimento do letrainento estatístico e favorece também

a noção de distribuição amostial, um dos principais obstáculos encontrados por alunos que es-
tudam Estatística. A discussão do que é uma amostra representativa e o que é razoável assu-
mir ou não quanto aos dados coletados não sela apresentada aqui, mas pode ser consultado em
IVlagalhães e Limo (2011).

Compilação não numérica - Organização dos dados em dispositivos gráficos - Gráfico de Pontos
c Gráfico dc Caixas

Começar uma análise utilizando gráficos é um excelente ponto de partida pala se conlparai dois

grupos Pfannkuch e Hortos (2009) sugerem iniciar por meio de uma análise visual (e chamada por
eles de análise não numérica), utilizando o gráfico de pontos e o gráfico de caixas. A escolha desses
dois gráficos já foi comentada quando da apresentação das Fíbulas 6.4 e 6.5

Os autores orientam utilizar como ponto de partida da análise visual a observação de três aspec-
tos: os pontos que se sobrepõem; os pontos que não estão sobrepostos, ou seja, os deslocamentos;
aspectos incomuns e/ou pontos discrepantes. Essa primeira visualização mais geral despeito intui-
tivamente algumas percepções nos alunos.

Em seguida é necessária uma comparação e descrição mais detalhada e orientada pelos conceitos
fundamentais que os alunos trazem consigo. Nessa descrição os alunos precisam incluir elementos que

observam nos gráficos tais como medidas resumo e, se necessário, observações pontuais sobre valores

específicos. Nesse momento surgem afirmações contendo "eu espero que... " , "é possível que... " , "eu

observo que..."

Toda constatação por meio da análise dos dados pode ser considerada interpretação dos dados
e comparada à 4' etapa da análise formal. Nesse etapa a estatística utilizada na análise formal é
comparada ao comportamento esperado da curva de uma distribuição de probabilidade.

Cada tipo de grá.fico é mais sensível a um certo aspecto, revelando características antes não
percebidas poi outros meios. Pala obter informações sobre o comportamento da amostra, o gráfico de

pontos explicita esse comportamento, pois observa-se individualmente cada dado. Assim, observando
cada tipo de gráfico, buscam-se evidências, padrões, tendências e outras informações.

Dot Plot - Gráfico de Pontos

A partir dos dados, tabulados no início da seção, forant construídos dois gráficos de pontos sobre
um mesmo eixo horizontal, o que facilita a comparação

A vantagem desse tipo de gráfico é que ele preserva a ideia de grupo, mesmo mostrando indivi-
dualmente cada valor. Também fornece um esboço do comportamento da amostra o que pode ser
relevante quando se pretende saber sobre a distribuição da população que forneceu os dados.

Os autores ainda comentam que os gráficos, quando apresentados em uma mesma. escala, faci-
litam a comparação entre os grupos, mesmo quando estes grupos têm tamanhos diferentes.

Outra vantagem é a possibilidade de ver algumas caracteJ-Ísticas dessa amostra como, pot exem-
plo, moda, simetria, subgrupos, tendências padrões, etc.

O gráfico acima sugere que as notas do período diurno ten(]em a ser lllaiores quc as notas
do período noturno (consideradas como grupo). De acordo com Pfannkuch e Horton (2009), nesse

contexto, a palavra "tende" significa que as notas do período diurno estão deslocadas em relação às



6.3 COMPARAÇÃO ENTRE DOIS GR.UPOS USO DEINFERÊNCIAINFORN[AL 65

notas do pei'iodo notei'no porém, isso não significa uma completa separação entre as duas amostras

e muito menos uma completa sepal'ação entre as duas populações.
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Figura 6.4: Gr(Í/íco de Pomos

Isso não implica que a média ou a mediana do período diurno sejam maiores que as do período
notulno. A palavra " tende" é utilizada no sentido descrever ou comparar as duas amostras quanto ao
seu deslocamento visual e representa uma primeira impressão sem utilização das medidas descritivas.

Além disso, outras comparações podem ser feitas entre as amostras e dentro de cada amostra.
Nas comparações entre as amostras é possível verificar sobreposições, deslocamento, variabilidade e
aspectos relacionados ao formato do giáHco dos valores amost.lados (simetria, crescimcnt o, decresci-

mento, etc.). Na comparação dentro de cada amostra, é possível verificar se existem caiacterística8
únicas de cada amostra, como por exemplo, valores discrepantes.

Assim, observando ainda o gráfico de pontos acima, além do deslocament.o entre as ai-post.ras já
inencioiaado, é possível veiifical aspectos sobre a variabilidade dos dados por illeio da amplitude.
Para o período noturno a amplitude é 7 e para o período diurno a amplitude é 7. Como são iguais,
é coerente cogitei uma variabilidade semelhante entre os dois grupos

A amplitude é uma medida útil para descrever variabilidade e muito fácil de ser ensinada em sala
de aula. Começar uma discussão com ela é uma boa tática. No entanto, segundo o já mencionado guia
norteados dessa análise, utilizar unicamente a amplitude para fazei afirmações sobre a variabilidade
não é recomendado pois essa. medida não é robusta, uma vez que é fortemente influenciada por valor
discrepante no conjunto de dados. Como não se observa nenhum valor discrepante nas amostras
em questão podemos dizer que a variabilidade entre as amostras parece semelhante e esperamos,
considerando essa percepção, que a variabilidade populacional também seja semelhante.

O gráfico de pontos perillite também visualizar ullla semelhança quanto à forma como os pon-
tos estão distribuídos. Ambos possuem maior concentração dos dados na região central e menor
coilcenttação lias legiões extietltas, ou seja; caudas mais finas. A análise visual não icvela sinictria
absoluta entre as duas amostras o que pode sugerir que também não haja simetria entre os dados
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populacionais.

Como já visto, não existem pontos discrepantes nem percebe-se qualquer outra característica
exclusiva de uma ou outra amostra. Também não foi observado saltos entre os valores amostrais,
ou seja, não existem lacunas entre os valores observados.

Na lit.eiatura, mesmo em textos escritos em português, muitas vezes se emprega o termo " ouíZíer"

para se referir aos valores discrepantes (no sentido de serem isolados, muito afastados dos demais).
Pfannkuch e Horton (2009) chamam a atenção pala o uso correto desse termo, independente da
língua na qual é escrito. Alguns alunos usam o termo como um jarrão pala rotular valores muito
giandcs ou muito pequenos sem considetai o seu significado. Pala. sei considerado discicpantc uni
valor precisa estar além ou aquém de certos limites estabelecidos. Às vezes eles estão correios e
ajudam a esclarecer certo comportamento da população, mas às vezes, são registros incorretos e,
quando possível: os aut,pies iccoinendam que os valores discrepa-nt,es selaln checados pata veiificat
se não existiu algum tipo de erro na colete.

Ben Zvi e Garfield (2004) alertam que, nos primeiros contitos cona os gráficos de pontos, ou
qualquer outro tipo de gráfico, é esperado que os alunos não saibam extrair todas as informações
possís'eis nem todos os significados das informações extraídas. Assim, cabe ao professor reforçar
certas características ao realizar a análise dos dados para que os alunos percebam, por meio do
exemplo prático, o tipo de pensamento utilizado e façam por si mesmos as análises necessárias,
utilizando um certo grau de analogia.

Não se trata de condicionar os alunos a repetirem o que observaram, mas sim de oferecem

a possibilidade de utilizarem o que observaram como uma referência, um roteiro para que eles
possam realizar a$ análises necessárias. O uso de mais de um tipo de recurso visual pode auxiliam

na construção e elaboração de hipóteses ou argumentos antes não percebidos por meio de um único
recurso.

Box Plot - Gráfico de Caixas

Conforme detalhado no Capítulo 2, o gráfico do tipo óoz pZot ou gráfico de caixas transmite
algumas informações importantes para análise exploratória de dados uma vez que é construído a
partir de algumas medidas descritivas. Utilizando uma mesma escala, obtemos a Figura 6.4 que
apresenta os boz pZots (gráfico de caixas) dos dois grupos de notas. A Figura 6.5 apresenta os óos

pZots tendo sobrepostos os valores individuais que seriam os pontos dos dot pZots (gráfico de pontos)
já apresentados. Pfannkuch e Horton (2009) ressaltam a inlpropriedade do uso de gráfico de caixas
com um número pequeno de observações, chegando a sugerir que haja pelo menos 15 observações
para que o mesmo seja construído.

A partir da Figura 6.5, percebe-se um deslocamento de posição entre as duas caixas, caracte-
rística já percebida por llieio do gráfico de pontos. Assim, conforme já verificado pela análise do
gráfico de pontos, percebe-se que as notas do período diurno tendem a ser lnaioies que as notas do
período soturno. Os componentes que constituem esse gráfico como os qualtis, mediana, máximo
c mínimo também saião analisados a seguia parti- a conipaiação dos grupos. Utilizando o gráfico
apresentado tarrlbéin é possível verificar a amplitude dos valores, intervalo interquaitil IQ, o valor
máximo e mínimo de cada amostra. Todas essas verificações conduzem aos mesmos resultados que
as verificações feita\s anterioimenl.e poi meio do gráfico dc ponl.os e das iitedidas descritivas c poi
isso não serão repetidas.
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Gráfico de caixas(boxplQt)
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Figui'a 6.5: Grei/ico de Caãzas ÍBoz PZotJ comi Grc{/!co de Porltos Sobreposto

Comparando os tamanhos das caixas dos dois períodos pode-se dizer que são, visualmente, de
tamanhos diferentes, pois a segunda caixa, referente aos dados do período diurno, é ligeiramente
maior, ou seja, apresenta um intervalo interquartil maior. Isso pode sugerir que, de acordo com a
análise visual das caixas, a variabilidade entre os dados do período diurno sda ligeiramente maior
do que a variabilidade entre os dados do período noturno (mas é sutil, além da indicação já vista
de mesma amplitude dos dois grupos).

Percebe-se que a haste superior da caixa referente ao período diurno está totalmente acima da
haste superior da caixa referente ao período noturno. Isso mostra que os 25% maiores valores do
período diurno são todos maiores ou iguais ao maior valor encontrado no período noturno.

Ao verificar a mediana da caixa referente ao período diurno percebe-se que o Q3 da caixa
referente ao período noturno está abaixo dela. Em outras palavras, 75% dos valores das notas do
período noturno estão abaixo da mediana do período diurno:

e Comparação numérica 'Fn hi i ] npã n ,] nq d n dn Medidas Descritivas

No início da seção, apresentamos uma organização dos dados brutos já ordenados. Em seguida à
obtenção dos dados, além das representações visuais que se podem obter a partir deles, é esperado
um resumo dos dados por meio de medidas descritivas. Esse procedimento visa extrair algum tipo
de informação dos dados que irão corroborar ou complementar as informações obtidas a partir dos
gráficos.

Neste ponto, de cálculos de estatísticas descritivas, as abordagens tradicionais de textos ou
de sala de aula valorizam os cálculos e as técnicas destinando um tempo excessivo com contas e

diminuindo o tempo disponível para iefiexão, pala construção dos significados e das relações ent,re
as medidas resumo. Como resultado desse tipo de abordagem, alguns alunos se tornam aptos com
relação aos cálculos, mas nem sempre sabem seu significado nem tampouco sua relação com as
características arnostiais. Outros alunos simplesmente abandonam, pois tendo dificuldades com os
cálculos nem chegatn a questionar seu significado
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A partir dos dados brutos obtemos as medidas descritivas, calculadas para n - 25, (neste
trabalho o desvio padrão está sendo calculado cona n no denominador) apresentadas na Tabela 6.3:

'lhbela 6.3: .ü/Caídas Resumo

Com as medidas descritivas em mãos é possível compalai numericamente divei-sos aspectos de
uma amostra. Uma das possibilidades iniciais é comparei cada medida uma a uma.

Ao analisar a Tabela 6.3: verifica-se que a média amostial, o primeiro quartel, a mediana e o
terceiro quartel apresentam valores maiores para as notas do período diurno. Isso vai na mesma
linha já sugerida de um deslocamento entre as medidas no sentido de que os valores nas notas do
período diurno tendem a ser maiores do que as notas do período noturno.

A variabilidade pode sei medida, como mencionado anteriormente, pela amplitude. Mas há ou-

tras possibilidades, já apresentadas e discutidas no Capítulo 2, que são o IQ (3' Quartel - I' Quartil)
e o desvio padrão.

Para este último, o valor pala o período diurno é 2,01 e para o período noturno é dada por
1,89. Assim, constata-se que o desvio padrão do período diurno tem valor superior ao do período
notuino, fato que aponta para a mesma situação que a descrita anteriormente.

Já o intervalo interquartil descreve uma variabilidade "centralizada" e, para o período diurno
temos IQD = 3,50 e para o período noturno, IQN = 3,00. Segundo essa medida, a variabilidade é

maior pala a amostra do período diurno. Vemos que as medidas de variabilidade sugerem a mesma
coisa: pouco maior no diurno. Diante disso pode-se conjecturar que o mesmo ocorra com os dados da
população embora não exista, até esse momento, alguma evidência que garanta qualquer conclusão
acerca da variabilidade.

Levando em conta os valores dos quartas, temos que 75% das notas do período diurno são
menores ou iguais a 8,50 e 75%o das notas do período noturno são menores ou iguais a 6,50.

Na. tabela das medidas descritivas é possível verificam uma. pioxinúdade nun-Eólica entre os valo-

res de média e mediana nos dois períodos. Conforme mencionado, essa evidência numérica sugere
uma simetria enfie ambos os comportamentos dos dados. Além disso ambos os grupos apresentam
semelhança no que se refere a uma maior concentração dos dados na região central e uma menor
concentração dos dados nas caudas.

Quanto à distribuição dos dados, ambas distribuições não são perfeitamente simétricas, ou seja,
nã.o há correspondência de posição, de íonna ou de incdida em relação aos eixos do giá.fico. Elas
apresentam semelhallça, conforme mencionado, no que se refez'e a uma maior concentração dos
dados da região central e uma menor concentração dos dados nas caudas.

Notas finais

  Noturno Diurno
Média amostrar 5,04 6,72

Primeiro quartel Qi 3,50 5,00
i\lediana amosti al 5,00 7,00

:Fel-ceira quartel (23 6,50 8,50
Desvio padrão amostral 1,89 2,01

Anlp[itude amostra] 7,00 7,00
h/maior valor amostral 8,00 10,0
ivlenor valor amostrar 1,00 3,00
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Em alguns casos existe mais de uma maneira de se obter as mesmas informações. Em algumas
situações na análise exploratória de dados, isso também ocorre. Embora pareça redtmdante constatar
a mesma coisa utilizando diferentes meios, é necessário mostrar aos alunos as várias possibilidades
para que escolham e utilizem os recursos mais adequados às situações em que estão trabalhando,
além de reforçar os conceitos e ideias envolvidas sob diversos aspectos.

B Cona'onto das observações realizadas por meio dos dispositivos gi-áficos e por meio das medidas
descritivas

Uma das maneiras de se verificar a coeiêl)cia do que foi revelado pela análise dos gráficos e das
medidas descritivas é confrontar as conclusões obtidas por meio de cada recurso. Por exemplo, o
gráfico de pontos revelou ligeiramente valores iltaiores para o período diurno, então o passo seguinte

ê verificar se esse comportamento dos dados também seja percebido na análise do grá.fico de caixas
e das medidas descritivas.

Caso haja alguma divergência entre o que foi percebido nas diferentes abordagens é necessária
uma análise mais cuidadosa. Porém, para concluir algo é necessário lembrar que a amostra consi-
derada representa apenas os alunos de duas classes, sendo uma de cada período; essa conclusão,
portanto, se resttinge a essa amostra.

Considerando a divisão em etapas feitas por Pfannkuch e Horton (2009), essa parte da análise
informal (junto com a anterior) corresponde à 4'. Etapa da análise da Inferência Formal.

e Conclusão

Finalizar uma análise dos dados geralmente consiste na interpretação dos resultados obtidos por
meio de grá6cos, das medidas descritivas, na utilização de informações sobre o contexto no qual os
dados estão inseridos e também nos conhecimentos que cada aluno carrega.

Mesmo não utilizando respaldo teórico formal, a análise informal exige justificativas e coerência
quanto às afirmações e alegações feitas. É necessária uma articulação adequada das ideias e conceitos

apresentados juntamente com os dados para que haja credibilidade em relação às conclusões feitas.
Pfannkuch e Horton (2009) consideram que as conclusões dos alunos precisam conter alguns

elementos indispensáveis. Elas devem incorporar uma explanação que contenha os elementos per-
cebidos por meio dos recursos utilizados na análise, numéricos e não numéricos. Precisam também
considerar a questão inicial e investigativa além de um elemento que varia sempre, o conhecimento
individual do aluno sobre o assunto.

Assim, recorrendo à questão investigativa, podemos concluir que os alunos do primeiro ano do
período diurno apresentam notas finais ligeiranlentc superiores às notas finais verificadas entre os
alunos do período soturno da mesma escola.

Considerando a questão inicial, podemos estender um pouco mais essa conclusão, mesmo que
informalmente. Assim, diante das evidências fornecidas pelas amostras e das suposições feitas sobre
as dificuldades e litnitações para se quantificam o rendimento dos alunos, é plausível supor que o
desempenho dos alunos do período diurno seja ligeiramente melhor do que o desempenho dos alunos

do período noturno.

Também é plausível supor que isso pode ocorrer da mesma maneira em outras classes de outras
escolas pois não existe, nesse caso, algum fato ou evidência que aponte necessariamente uma carac-
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tenística dessas classes que as façam diferentes das demais possíveis classes, tanto do diurno como
do noturno, de escolas básicas da cidade.

E importante considerar que, apesa-r de existir diferenças entre os valores dos dados, dentro da
Inferência ]nforinal não é possível saber se essa diferença. numérica é suficiente para se concluir
sobre a superioridade das notas de un] período em relação ao outro, quantificando o risco associado
à decisão. Essa prerrogativa é encontrada somente por meio de uma análise formal.

Pfannkuch e Horton (2009) destacam que se um padrão percebido em uma amostra aparece
novamente quando se colete outra amostra, e I'epetidamente a cada amostra coletada, pode-se
coticluii- que esse pa-digo é reflexo de urna cara\.cteiística populacional, ou seja, é lealmente uni
padrão e não algo restrito à amostra coletada, pois dificilmente isso aconteceria ao acaso

Em teillaos mais realistas do que as simplificações feitas nesta análise, pala essa conclusão sei
estendida para além de uma escola, como por exemplo, uma cidade ou região, é necessário que as
amostras contenham elementos mais diversificados provenientes de um conjunto maior.

Pfannkuch e Horton (2009) acrescentam que, ao elaborar uma conclusão, é necessário buscar
algo que a .lusa.ifique; algo que seja externo aos dados, i]]as isso ]]en] sempre é possível: pois depende
da. experiência de cada um. Nesse exemplo: algo que justificaria lllaioies notas no período diurno
seria o fato de que nesse período existem mais aulas do que no período noturno. Outra possibilidade

é o fato de que, segundo os relatos de professores colega de trabalho, os alunos do período noturno
em geral trabalham e chegam cansados na escola, fato que contribui pai-a um desempenho inferior ao
desempenho dos altmos do período diurno, que em geral não chegam cansados devido ao trabalho.

Assim, pala a pergunta colocada "As notas finais em Matelaaática dos alunos do período diurno
são diferentes das notas finais em Matemática dos alunos do período noturno?" , respondemos, ba-
seados na Inferência Informal, que as análises feitas sugerem que sim, são diferentes, com uma
indicação de superioridade para as notas do diurno. Na Inferência Formal, descrita na seção ante.-
dor, concluímos pela rejeição de Ho, o que indicava que as notas poderiam ser consideradas como
diferentes (com certa margem de erro).

Observe que na análise formal, uma vez que a hipótese alternativa foi estabelecida como di-
ferente, não há respaldo teórico para essa "informalidade" de sugerir a superioridade do diurno,
atrelando margem de erro. Com novas evidências, o experimento poderia ser refeito, novos dados
coletados, e uma análise formal teria uma hipótese alternativa unicaudal.

O que de algum modo procuramos mostrei foi que elaborar uma análise de inferência infori:nal
pode evitar que alunos se sintam oprimidos por um arcabouço teórico que não faz sentido a eles
nos primeiros contados com raciocínio inferencial. Acreditamos ser essa uma oportunidade inicial
inteiessant.e, que favorece a inflexão e mostra us caininhus pala uma fut.ura. análise fortnal, a sei
feita com mais propriedade. O raciocínio estatístico que envolve incerteza e aleatoriedade pode ser
apresentado já nesses passos iniciais.

6.4 Ainda sobre Inferência Infoi'mal

Resumindo, a Inferência Informal é um meio para atender as necessidades de análise exploratória
de dttdos de alunos do ensino básico distantes das habilidades técnicas exigidas pelo rigor dos
procedimentos foiinais, seja pela idade ou pela falta de pié-ic(luisitos. Pala cona.olhai as dificuldades

dos métodos formais: as abordagens informa.is se mostram mais intuitivas quanto às justificativas que
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sustentam a6rmações. De acordo caiu Paparistodemou e Meletiou-lvlavrotheris (2008), isso ocorre
porque as ideias e técnicas exigidas pelos métodos formais estão distantes da maioria dos alunos
iniciantes, seja pela idade ou pelo recente cantata destes com a matéria

Embora não haja uma definição explícita e unânime do que é realmente lllfeiência Infoi-mal exis-
tem algumas ideias em comum presentes em publicações e trabalhos de diversos autores envolvidos
com o tema, entre as quais destacamos:

8

e

Abordagens das relações, diferenças e semelhanças existentes entre características individuais
de um elemento amostral e características da amostra, bem como possíveis propriedades gerais,
associadas a uma população de interesse;

Variabilidade, suas causas e consequências (variabilidade natural da amostra, variabilidade
proveniente de erros de medidas, variabilidade gelada por múltiplas causas)l

Efeitos do Tamanho da amostra e acurácia nas medidas (variabilidade em amostras grandes e
variabilidade em amostras pequenas) ;

Controle do viés, estímulo da investigação estatística (técnicas de seleção de amostras alea-
toriedade);

Tendências e Padrões - estudo de características particulares e/ou individuais e do que pode
ser concluído sobre a amostra e, até certo ponto, estendido à população.

Outro aspecto discutido em trabalhos relacionados à Inferência Informal é a participação atava
dos alunos. Uma postura mais construtivista visa atendem às necessidades dos alunos de hoje e
suprir as falhas dos métodos tradicionais no ensino da Estatística. É recomendado que os alunos
deixem a tradicional posição de ouvinte e passem a participa.i ativamente das aulas de Estatística
pa-ia que construam os significados e os relacionem com os conceit.os, de acordo com as necessidades
escolares, seu interesse pessoal e seu conhecimento prévio. Assim, a escola deveria caracterizar-se

mais colmo uma oficina de produção e articulação de ideias do que como uma distribuidora de
conteúdos. Naturalmente, ao longo de todas as ações docentes, os conteúdos básicos entrelaçam-se
continuamente. Pode-se pensar em uma nova cultura estatística, alimentada pela interação aluno e
professor.
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Capítulo 7

Considerações Finais

Uma das principais intenções educacionais é a busca por um aluno reflexivo e crítico que possa
exercer sua cidadania. Na formação de um aluno com essas características o principal agente é o
professor. E necessário que ele promova, entre outras coisas, o debate de ideias e a socialização dos
conhecimentos buscando bornal o aluno cada vez mais entendido sobre o mundo ao qual pertence,
i-clacionando os diversos tipos de infoin-ração pata consCruit significados.

Ein alguns momentos, durante os processos reflexivos, é necessário interpretar dados estatísticos.

Isso acontece também para compreensão de alguns fenómenos sociais, cujo conhecimento possibilita
um exercício mais consciente e crítico de cidadania. De acordo com Batanero (2001), uma das
finalidades da Educação Estatística é constituir parte da educação desejável pala futuros cidadãos
adultos. Ben Zvi e Gaiíield (2004) afirmam que a Literacia Estatística é parte integrante de pessoas
escolarizados, e cada vez mais os professores precisam se preparar pala ajudar os alunos a aprender

e pensar estatisticamente, mostrando a cada um a utilidade prática da Estatística e sua importância
para compreender o mundo do qual fazem parte.

Neste trabalho procurou-se discutir aspectos ligados à necessidade anual de desenvolver a Edu-
cação Estatística no âmbito da escola básica explorando, particularmente, uma possível abordagem
para uma análise inferencial. Esta última análise foi elaborada por meio de um problema de compi-
lação de dois grupos quanto ao desempenho escolar, cuja resolução foi apresentada tanto no âmbito
da Inferência Formal quanto no da Inferência Informal: numa perspectiva de analisam dificulda-
des e facilidades relacionadas a estas abordagens. Isto também pode ser usado por professores das
disciplinas introdutórias de Estatística em cursos de nível superior.

Exploiai a Estatística, ern alguns casos driblando as dificuldades inateináticas; tem sido unl
desafio pala alunos, professores, instituições de ensino e organizações de pesquisa. O foco em técnicas

e cálculos muitas vezes substitui as possibilidades de compreensão e discussão dos conceitos básicos,

dificultando a picpaiação de futuros cidadãos. Por isso, desenvolvemos uin capítulo (A Estatística
e alguns conceitos) com uma análise exploratória de dados a fim de proporcionar ao professor ul-na
leitura afinada cona os conceitos fundamentais de Estatística, que acreditamos facilitar a leitura
do material posterior relacionado à inferência. Enfatizamos a importância de os alunos começarem
a ter contato com a análise exploratória de dados simples e elementar, acatando a sugestão de
Watkins eí a!. (2001) de que o estudo da probabilidade não precede necessariamente o da Estatística.

A Educação Estatística tem seu desenvolvimento facilitado em um ambiente interdisciplinar e no
ambiente escolar deveria encontrar um terreno fértil para seu desenvolvimento. O objetivo é encon
arar um problema para além da disciplina, que possa, além de desenvolver os conceitos estatísticos,
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se tornar um centro de interesse e que seja motivador, pois os alunos tendem a se interessar mais

por dados que estejam ligados a. assuntos nos quais se sintam envolvidos. Considerar a realidade
dos alunos e incorpora-la no estudo dos conceitos estatísticos pode possibilitam' o entendimento do
aluno sobre o mundo em que ele vive, podendo tornar-se um agente de mudança social à medida
que aumenta sua compreensão e exercício da cidadania.

Esses componentes ligados à Educação Estatística foram apresentados no Capítulo 3, que en-
fatiza que o trabalho docente envolve a reflexão sobre a disciplina e uin contínuo aperfeiçoamento
e seleção dos meios de ensino. Cada vez mais as disciplinas se misturam e se completam fazendo
com que o professor busque as soluções de diversas questões educacionais. Bcn Zvi e Garfield (2004)

fazem algumas recomendações que contribuem para mudança no cenário da Educação Estatística,
entre elas:

e preferência por dados reais pertencentes à realidade imediata dos alunos em vez de utilizar
dados pertencentes a contextos distantes dos vivenciados por eles;

e foco no desenvolvimento do letramento, raciocínio e pensamento estatísticos;

B utilizar ferramentas tecnológicas sempre que possível;

incentivar atitudes positivas e ressaltar a força dos processos estatísticos;

B buscar vários métodos, alternativas de leitura e atividades.

Podemos notar que autores como Ben Zvi e Garfield (2004) sugerem uma abordagem sócio
interativa na Educação Estatística em particular na Inferência Informal.

De acordo com Moore (2001), um apoio também importante à Inferência Informal é a pos-
sibilidade do uso de recursos tecnológicos. Com o recurso adequado é possível mostrar de várias
perspectivas o que antes era somente imaginado, ouvir facilmente o que antes era raro, calculei
quase imediatamente o que jamais foi feito em papel, fazer e refazer quantas vezes forem necessá-
rias, por meio do uso de sirmtlações. Isso acelera a compreensão e o entendimento de um assunto.
Assim, o tempo para assimilação de conteúdos pode ser reduzido.

Acreditamos que a análise exploratória de dados via Inferência Informal seja o melhor caminho
para desenvolver a Literacia Estatística, favorecendo o desenvolvimento e a compreensão dos con-
ceitos fundamentais de variabilidade e incerteza que permeiam uma análise exploratória de dados.
O ambiente escolar fica mais leve e o aluno será naturalmente encaminhado para. as análises mais
formais, que inclusive nem se esgotam numa abordagem de teste de hipóteses.

Ouvir o que devemos fazer é diferente de descobrir, pessoalmente, o que devemos fazer, transfor-

mando a descoberta em um acontecimento mot.ivador para muitos alunos. Nesse sentido, espera-se
que a aprendizagem de cada aluno seja um processo ativo e único de construção do próprio conhe-
cimento a partir das experiências pessoais que formaram os princípios adorados na composição do
conhecimento.

A adaptação e readaptação do conhecimento à medida que se vivem diversas experiências cons-
tituem um processo natural pala muitos alunos na construção dos significados. A apieildizagem está

sujeita a mudanças geradas pelas experiências e tende a se adaptar e se integrar à rede conceitual
disponível naineinória

Este trabalho pretendeu apresentar ao professor uma alternativa para o início de análise infe-
rencial, mostrando a correspondência entre as etapas de uma análise de Inferência Formal e aquelas
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de uma análise de Inferência Informal. Será importante prosseguir e analisar os aspectos dos obstá-
culos definidos poi Brousseau (2008) à luz da aplicação em sala de aula, com os alunos, das técnicas
discutidas de Inferência Informal.

E voz corrente que a Estatística é "muito difícil de ensinar"... "muito difícil de aprender"
Esperamos ter contribuído para amenizar esse quadro

nO interesse dos alunos é o valor maior a ser cultivado na escola, em cada ação docente."
lx4achado (2009).
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